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F1A n ( 1 ) KURUŞTIJR 

Roma elçimiz 
Başvekille görüştü 

Ankara 10 (A.A) - Roma ~ elçW 
Ra8Jp bucUn barekAlette ı.fft)dl 

w Bayar tarafından bbul edtlmltti:r • 
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CUmhurreisimiz ltaeboluya vardllar 
Zon ulcla Ye Karabükte 

n. ................ -
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ve bütünlük 

Ulusul Ekonomi ve 
Artırma haftası . . 

Bupn saat 17 de &;:vekilimizin 
radyodaki nutku ile açılacak 

Aaf alt yollar ekailtme ye çıkarıldı 

Tepeköy Selçuk yolu 
Cellidm içinden geçecek 



SAHiFE~ YEHIASIR 
_a 

ıı Kanunuevvel Pazar 19?.8 "!'!I 
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Milli birlik 
vebütünlUk 
En büyük kuvvet 
kaynaklarımız

dan biridir. 

Ulusal Ekonomi j 
ve arttırma haftası 

Bugün saat 17 de 
Basvekilimizin rad-.. 

yadaki nutku ile 
acılacak • 

Hataya 
lzmirden ihracat 

başladı - BAŞT.ABAFı ı i.Nci SAHil' 
rastlıyan Pazartesi günü saat l 7. 30 da 

_ BAŞ'.IARAFI 1 İ E _ Halkev.inde bir a~ töa:ai yap k- Dün sofra DZM Ve ~-
":!__ t b ı_ı_· bir tu. tBıs törene bimin iz~ ~tJ.i. ' tilQ'aiı göadel'ildi.. 
~ =lerdeu ı:~~cmw.ı kil ~ diıf~) fsı:cnderun ticaret odasının isteği ii:ze.. 

Senenin en mühim maçları 

Üçok mu, Alsancak mı? 
Bugünkü maçta hangi tarafın kaza. 

belli değildir 
v 

nacagı 
mk CÜ rı teş 1 2 - Tören, Parti başkanı llhay Fam rine İzmfrdeki :ihracat tacirleri Hataya 
meB~lhe ır. h JL il L!~L·· Cüleçin nutuklariylc başlıyacaktır. ihracat yapmak üzere şartlarını ve ad- Bugün stadyumda, Lik devresinin en mış değildir. Müdafaası iyi oyuncular 

ı assa a ır. c w.udimet aramn- 7 N Tru ·· k. . . lzmi 1 . f'_ı ·nd d b·ı mühim maçlarnn seyretmek lınkftnım tarafından ta-1.Lcı.u. -ı;~ Fakat hü daki. .. I !er* dü .. birli- ~ - ut mutca -ıp cemıyetin r ı·es erinı 1SK.e erun ticaret o asma ı - annuı .. ~..u.. -

Hakikate aykırı şahadette bulunan 
bir müdaf oa şahidi üç ay 

_. 111k n- tol k: l~ . d şunceh bbe ıubesi namına cemiyet Kenel sekreteri di~e ~lamışlardır. Bazı tüccarlar dde edeceğiz. Yapılacak maçlardan cum hattındaki elemanlar becerikli de-
gıne, arşı ı ı it.ima ve mu a t Fah.i 9 E...ıül tazafın.d.a _ı_ • _ L.!'--.1. u.~ ..:-..:ı:.. 1..: 1,,__lz_T t Üçok - Alsal3Cak kn~la~masınm günün ğillerdiır. 

_ L !.!_l ___!~ • -~ R •. _ ,,., a -.oaomı ve ar ~ .. _,a ~ua.. a a;ua:ı; a eınasa 
tezanu:ncrme ışaıret ecen ezsıcurr>- ... _ ·-~--.:ı- L'- k f __ ,u._~ rr - d .1 k eı büyük ehemmiyetini taşıA~a .ütn.- Dün tem- eu.:~-:... 'L.:- ,., __ ~aklı h .. . . ,... ...... me.vzaa eı.nı.uaua _. on erans ~~t.:CUir. nataya gon erı ece em- ""6'-1• ~-....- .. ., ""6"11.... ı.nr ~h. 

urumuz, yalnız- ~fısı mşırahını arr- verilecektir. t rl .. tl . d b'" .. k b' he edilemez. idareci, günu··n cnnsının yuz·· de altmtı:t - d w ·1 ·11 · · . b eanın na\ un ucre erın e uyu ır :r-· . ......,. 
~rr.ıı krı mı etımızm u mevzu- Hafta devamınca aşağıda yazılı pco- ucuzluk temin olurunuşt.ur. Geçen hafta, derecesini ve olgunluğu- nisbetinde ÜÇ.Oka teveccüh ettiğini söy-

a ı a ı ~nrrumr da antırmıJ gram tatbik aluıw.caktıı. Bir ~ dün: Hatıaya mühim nu takdirle seyrettiğimiz. Üçok takımı lem~ti?'. Bu kıyasa hürmet etmekle be-
buhmmaktac r:-. ,....;ı_.;ı_ t-...t. ...:ın.....:-~ • • • seyirciler üzerim:le iyi bir ic.tiba bırak-mJ.N.MU;ı.ıa. a:.LlJe: ._....."°11 uytinyagır m- · raber, senelerden bert iki kWüp ara-

Bugünkü vaılığmıızi. bütün dün- PARTt OCAKLARINDA: hisar idaresi de sofra tuzu sevketmiştir. mağa muvaffak olmuştu. Bilhassa hü-
• ..ı... T ·-1~ c·· sındaki güzel rekabetin bu maçta kuv-

yamn saygJ ı anwgı iıu.ıye wn- İske-.ı--wı..J- ı.::... serı..-n~ T"-'- lim"'"'' cum hattı, pürüz.süz ve noksansız bir 
h · · kuvv k ı.. b ıu.ı=: U4ıl wr u.r.- w:ı;. -... vet farklarına fazla !İer- verilemiyeceği-
myıetinm et ve uoretini u 1 - Partinin tayin edeceği" Fıatipler insa edileceği için bir heyetimiz İsken- oyun çıkarnrak tik tak ookımından iyi . _L • _..:ı~-

birlik ve bütiıinlüğe borçluyuz. tarafından her gece her ocakta konfe - • · l · f Ort h f Art ·k· · d d nı tınımın '-"Uerloill. derunda tetkikler ynpmaktadır.. Heyet ı~ ~mış ı. a a c ı ı ıncı evre·v~ Bu maçtan önce, saat 13 te Ateş ve 
Tam bir sükiin ve huzur içinde ramıfar verilmesi. yakında İzmir yoliyle İstanbula döne- mükemmeldi. R""ucum hattmı beslediğı y lar , __ 1 __ kar..,ı....... k1 d 

hükümete karsı beslenen itiınad ve MATBUATIA: nisbette müdafaaya yardım edişi nazarı aman taıuuuarı :;ı~ca ar ır .. 
mt~~ICt., hükümetin bütün mesai- ı - Geyc etralıııdı:ı dokanaklı yazı- cektir. dikkati cclbecliyordu. Uzun zaman be- C'ı-eçen hafta Üçokun karşısında, oyun-

ini yuTdun imar ve halkın refahına 1 r, makaleler ya:z]lması. 3 - - ceriksiz oyuclar çıkaran kaleci Nejnt ta etılan arasında çıkan bir münakaşa yü-

ta!ısis imlam ve fırsatlarını vermiş- 2 - Ozüm ve incirlcrimizin ve diğer Ü n c Ü noter geçen haftaki oyunu ile temayüz eden- zünden 6 - o gibi ağır bir mağl11biyete 
tir_ meyvelerin sıhhi faydnlan. hak.kında ya- ler arasında bulunuyordu. uğnyruı Ateş, her halde altı gollük mağ-

Tuttuğumuz bu emin yoldan asla :zdar inti~ Süreyya Alcay Bugünkü maçta Alsancak takımına Itibiyetc uğnyacak takım değildir. Genç 
aynlacak değiliz. 3 - Yerli maL ve artmun b:ıkkmda Şehrimiz üçüncü noterliğini muvak- iyi bir oyun temenni ediyoruz. Şunu iti- Yamanlar takımı karşısında Ateşin ala-

On sekiz milyon Türkün bir telt her sahifeye bir vecize derci. katen eski noterlık dairesinde ifa et- raf ederiz ki, Alsancak takımı bu sene cağı netice, bugünkü derecesini göste-
ka1p haline gelmicr ve Ebedi Şefin melcte bulunan bay Süreyya Akay ya- müsbct bir maç ve güzel bir oyun çıkar- reccktir. 

~ MOESSESELERDE.: ar.kasın a - ttı- göz yaşlan. yük- nhanelerini bijyük Kardiçalı hanı al- ----------------------------
lettigı ... b çkınklar. ıç· ilen andiar~ ta- tındaki yeniden Uuızim edilmiş bulıuıan Mahkemelerde: 

l - Hafta içinde vi.trinlcrin t.ıunamen kip edilen ve edikcek olan yolun dairesine nakleylemiştir. 
en h-yiik teminatıdu:. yerli malı ile tanzim ve tezyin edilme - Yaı-ından itiba~cn burada vazüe ifa-

Buna ilaveten LS E..T INöNO si. sına başhyacakb.r. 
2 - Vitrinlerini yerli mali! ile: en eyi 

K t.amnnu nutuklarında: taazim edenlCT arasuıda müsabekalar ya- -·-

< Parti azalığını hususi menfaat pılması ve kazananlata madalya ve tak- Ha va seferleri 
mülahazasina asla tenezzül ve mü- dirname verilmesi. 
saadc etmiyen bir siy i terbiyenin 3 - Yerli ınah üzcı:ine iş yapan fir- Hava YO 
ifah ve rtı telakki etmek esin- malannı bu hafta içinde y\lme 10 t.en:.ı:i- •• •• dün 

Ağırceza mahkemesinde 

enim ö em: 
•••••••••••• 

dü ... 
---m----

Konaktan Güzelyalıya g· -:'te.k 
ii:ere otobüse biniyorum. f;f akı· 
nede haddi istiabüinJ..en. bir /aı· 
la yolcu var. Bu. Ja bir kenara ıı· 
kııml.flu. 

Balvi6abı& par.kını ~iyortıı· 
Tiz bir düdük •esi i.itiliyor "~ 
makine drzrayor. ltir' mulr.avere: 

- Yine mi itala. yalıa. .is Y"' 
la •e.lmiyeeefl müini2? 

- Bir lazlamı:ı O«T,. emr-" 
de inain. 

Belediye memuru bu dela yol· 
caya hitap ~diyor: 

- Bay liitlen ıqaieya;.. 
Yolca 6v hitaptan bir G lroY-

rette.. Td lttlinw siiy1. etı 
"fGiı iniyor. 

Şelii.t F ahraldin 1tarJtafııt1" 
geçtiğimiz nraıl11 bir el ( br) 
iFeti veriyor ve- Jm"ttYana. Bıı 
da bir belediye zaln.t.a mdlfllfıl' 
Jur. B•nrın da makineyi katıtrol 
edeceğini ııanıyonn. Fakat. böyle 
olmıyor. Memur otobüae bini~'' 
biz de yolwnuza Jevam etli-ye> • 
ruz. 

Kendi kendime vaziyeti rmıJıo· 
keme ediyorum: Faz.la yolcıı itı• 
direlidenberi otobüsten tek yolcıt 
inmiş değildir. Eğer maki~Yc 
daha bir yoleanan kabulüne ce· 
va.z varsa, belediye memanınıt11 

itabına maruz kalan ~olca ptıtlı 
öniinde neden inJirilmiftir? 

NERiMAN GtJRSA 

-*-
Bergam.ada pfab otel" 

de partiyi bütün vatandasları kucak- latlı s . yapmalnrımn temini. 
layan büyük bir aile ocağı haline ge
tirebiliriz.» demekle bu birlik ve bü.
tünlii~ün takviyesine bundan sonra 
da daha büyük ehemmiyet ve kıy
met verileceğini göstermektedir. 

ler ve Lokman llekiftt 
Bereama Müzesi direktörü QsJllsı 

Baynth tarafından bu adı taşıyan bit 
eser çıkanlmıştır. Kitabm başuıd..,, Bet" 
gamada uzun müddet yaşıyan Eskül3P 
mezhebindcn bahsedilmekte ve bu ırıeı· 
hebin Lokman hekimle~ mfur.ıSCbC"' 

Sivil hava seferforini t."Ul:!': iç~~e&.- haöse mahkum oldu ti araştırtlmaktadır. 
TOPLU AMELE BULUNAN F AB - rimize gelen Devlet hava yolları urcum Nisnnm ilk ıtfuıii ikinci Sultaniye ma- Hasan, hadise günü eşini almak i.ize- İki kısımda, Lokman hekimln. Bcrgıı· 

RIKA VE. fMALATH:A 1ELERDE: müdürü B. Hasan Fehmi Süerdem, iş- lıaJlesinde Hacı Mcvlut sokağında 12 re kayınpcderi Ahmedin evine gidiyor. ma bölgesindeki şifalı otellerinin hnlJ: 
1 - Milli iktısat ve tnsarruf mev7 au fotme müd.ür.ü Şeref. Laçin ve hava yol- nuınarnrla oturan Ahmet ve oğlu Şaban Ev civarında ve 150 metre mesafede ge- ağzında yaşıyan şekilleri top1aıımıştır.·· 

iizımnde paTtinin tayin edeceği hntipler lan ınühcnd.isieri dün de tetkiklerine evlerinin 150 met.re mesafesinde teca- cen münakaŞtdan sarım. Hasan Ahme- Bunlar tıbbt Folklor için kıymeti haiı· 
tarafından muayyen giin ve saatlerde dev ttt etmişlerdir. vüze uıınyarak Hasan Gökdağ tarafın- di ve Ahmedin oğlu( kendi kayınpede- dir. Türk cemiyeti, bir Türk ailesi ha

line getirilecektir. Öyle: bir aile ki 
onun en büyük kuvveti temiz vatan 

konfcratıSlar verilmcııi. J _ - • -L ak · ı.. ı... ..... ı. - 1 ha J kı li uh br;~ umtr1M:. anc nısanua ~yacaıc - an yaralanmış ve suçlu Ağırcezada 7 ri) Şabanı yaralıyor. Eseriıı ymet · m atTirini tc • 

EVLERDE'.: 
\a seferleri bili fo ıhı kış mevsimlerin- ay üç gün hapse mahkum olmuştu .. Bu Hüdiscde din!enllen hukuk amme ~- eder, eserini tavsiye ederiz. 

severlik duygulari olacaktır. de de devanı. edecektir. Dün v.aliyi v davanın ruycti rnsında dinlenen bir hitleri, h5disenin . evin 150 metre mcsa- -*-
Dahili didişmelerle vakitlerini is

raf eden milletlerin halini görüyo-

belcdi)·e reisini ziyaret eden umum mü- müdafaa şahidi,. yalan beyan.atta bıılım- fesinde cereyan ettiğini, suçlu Hasanın Avarlar kursu a r - Hafta içerisinde evlerde kahve. d b .,: '°""~w-»· 
tir ir müddet görüşmüştür. duğundnn dün Ağırcczada üç ay hapse evvela tabanca, sonra da bıçak kullan- Şehrimizde, ölçu··ıcr ve ayar müf~ <;• 

ç_ay yerine misafirlere üziim. incir, por- • 
TUZ. Hnw.ı istasyonu merkezinden _şehre mahkum edilmiştir. Ilfıcliseyi kısaca an- dığuu söyliyorlnı:. liğinde iki hafta devam etmek üzere bır 

takal. fındık, Antep fıshğı ikram edil • k-.ı d Kendilerini bekliyen tehlikelerin mest ·ililar evam etmekte olan yolun da ns- lablım : Müdsfaa şahidi olnr::ık dinlenilen ku- o1çü ..:c ayarlar kursu ~tır. M'111 

azametini de tasavvın edebiliyoruz. 2 _ Kumbaralnrın içinde ne knOa:r falt yollar arasına ithali ıuenuubahi.s - !H:ı.discde adı geçen B. Ahmedin bh· tucu Mustafa ise, hadisenin ev önünde birine kadar devam edecek olan bu Jt.ıır· 
·o''yük· Reı·sı·nn·z duny·· a m~lctler:- olmaktadır. Umum müdür B. Hasan kızı var. Suçlu bunu kaçırmış, araların- cereyan ettiğini, surlunun tabancasını sa 18 ayar memuru i•·Hrak etmekte \'C 
DU n "' paTa bulanursa bulunsun Bankalara y~- F h . s·· d 1< ...... 

nin karsısında vaziyetimizi de söyle e mı uer em ve arkada.şl&-ı yann da bir llakınlık geçmfa, bunu takiben de hav:ayn bosalttığını, bıçak kullanmndığı- mesleki bilgilerini arttırmaktadır. 
• • tmlması ve kumbarnsı olmıyanların Ban- r.>-k· h. ··t ih -E __ • .~~.... 1 

l
• '-ade et ....... ~Je .. J~r. ı!m ıc::c ıre mu evecc en .ızmır.....-,.~ ay- C'\ ennu~Ierdi:r. Hasan evlenince .,.,;ni, nı ifade ediyor. 

I nr.:.- •~• kn}ardan birer Jrnmbnr alması. """""'" 

< ınsanlıL ı"rın· :'ztıraph olan bu kn- 3 H f • d ı. il ,~ rılacaklardır. nnası "e hemsiresi gibi tı.itün mafııza- İfodcler arasındnki mübayM'letc isaret ..... 
ıı;; ::ı • - a tn iı;ensin ener a enin ıı;om- • ••••••••••••••~••••• .... •·-·-•..,••• • 

rarsız1ık karşısında Türk milleti iç,e- şu vi'liiy<"t ve kazalardaki dostlarına J..-ü- - - sında çalışmağa tesvil: ediyor. Genç ka- eden iddia makamı, lıakikate aykm olan : B • J"k • S l : 
ride ve dışarıda fikirleri sade ve açık çük pakctlCr içinde üzüm. incir~ fındık. el dm buna razi alınıyor. Çünkü babasmın bu beyanattan doltıyı suçlu hakh.~da : rr ı atır a = 
ve kararları kat'i olarak verilmiş hu- Cıstık gibiyemislerimiz.den h('di:veler gön- evinde büylc bir şeye nlışmamıştı .. Bu takibat yapılmasını istiyor, takibat ya- : ............................................ • 
1unmakla bahtiyar ve mağrurdur.> derilmesi. Bunilan bir lrnfta ~el elel•t ·ik çarp- yüzden genç kadın kocasının evini terk- pthyor ve suçlu, yalan yere şahadctten Alman genernl konsolosu, dün öğlC-

Cihan hadiselerine basit bir göz l'lla5iylc <ığır surette rahatgtlnnarak le babasının evine kaçıyor. üç ay hapse mahkum oluyor. den evvel bay Fazlı Güleci makamın°3 
atmak, bu bahtiyarhğın azametini SfNEM.4LARft memleket hastanesine nakledilen Mus- ziyaret etmiştir. 
gözlerimizin önünde canlandırrnağa f - Artmnn ...... verli malı mevzuu tala oğluı Alu~t,. memlcf~t hastanesin- Bir g aramyor B. Osman Bayatlı * Şehrimizde tetkikler yapan Alı:iltıl' 
•-~fid;r etrafında her filim boşlııngıcınd hir de vefat clmi§ ve diin defnine ruhsat De~ dağında Recep sokal,'tnda Bergnma müze müdürü B. Osman t uh b. 1 · d B Kn 1 M--"'cıı .tul • • • • gaze c ın a ır erın cn . r pı· • 

HAKKI OCAKOGLU hafta devam et~k üzere propaganda verilmiştir. 16 numar.alı evde oturan Musa oğlu Bayatlı kültür bakanlığının rnüsaa- Adanaya gitmek üzere İzrnirden 3yrıl· 
mahiyetinde yazıl.ar. sekili.er gösterilme- İnsan .arhd. döver mi! l\1cb·me· t bir kaç günd.en beri tegayyüp desiyle bir ilci güne kadar Yunanistan. t 

~ıı...ı t . . . mışır. 
si. Gece s:ınt yirmi dört su::alarmda ço.- etmiştır. 23 yaşında bır genç olan M'ıısa ve talyaya gıderck asarı at~ka tetkik- *Manisa Sıtmn mücadele reisi B. Jiıı• 

Trakyada 
Sinema el ilanlarına yerli malına rnğ- rakkapıda hacı Ali caddesinde Süley- oğlu Mehmet biraz rahatsızdı, nerede leri yapacaktır. Dün kendisi Izmirc gel- ı·1 Ça d"" 1 • • 1m·şı· 

ı v ... r şe ırımıze ge ı ll'. 

bet ve artuma.ya teşvik crlici yazılar ya- matı .adında: lıiJ' zat, geçimsiz)ik yil7.iin- bulunduğu arımmalmtdır. mi§tir. * İzmir Ziraat mektebi meyvncıl~ 
zılması. den ~i boynn Duduyu dövdiiğU için Bir tecav .. Z Bir sabıkab yakalandı teknisyenliğine 75 lira ücretle B. :RııS' 

hakkındn takibata baslanmış_lır. Mevlut oğlu Hakkı Nuh adında bir Zabıta, İzzet adında bir sabıkalıyı ya- bi Ateş tayin olunmuştur. ~ 

Eski eserleri koruma KAHVE VE CAZINOLARO -*- ~cnç, eo;ki bir meseleden dolayı D. Re- kalamıgtır. 

Edirne, ] O (Husı.ısi) - Trakya wmıı
mi müfctfüi gener.il Ki\z.ım rnn-· hl-

J - Hafra müddetince mü teriler~ 
T h İ •• şat Uğuz isminde, bir zat.a tecavüzle Suçlu, tahkikat için gönderildiği 

U U 0 dövmüştiir. Suçlu talebedir. Hadise de- Narlıdcrcde memurların elinden kaç-
• çny, kahve yerine üzüm. incir fmdık, por-

maye V mürakabcsi artında bulUnan taknl ve Antep fıstığı gibi mc)CVelcrimi· 
•Eslö' eserleri sevenler kurumu• bu ~ zin verilmesi. 

.. sttahsil er· in rin teessür uyandırm~tır. mıştı. 

endişeleri... ıızz:o~~7:7:ZZ. :tzı~~~ ' 
Armutlu tö ü.n müstalısillerind n en Görülmemiş bir program.--- Znkine payan ne- çok değerli işler başarm.ışLır. 

k CENEI. iŞLER: ·L' • il ek bu _1 •.ı.1 Kurum bilhassa blgenin anli ite eser- ıı.ı ımzn e şu m tu wnuC : obnlyaa iki lilint.. Bugün 
• _ kı:ırumağa ve on1an muhite m _ Muhterem YENİ ASIR gazetesine.. K e • ı k s • l - Hafa.nm ilk. günü bütün evler. t •• 

lıfi~ daflışınladakilerc tanıtmağ:~altŞmt~~ dükkanlar ve müesseseler bayrnkTar ve le::a~:: t':~~=~::P~: U urpar ınema sının 
otogr ar tesbit ettiği ha ~.eser 1 vecizeler a~ılacaktır. 

ta . • -n·.r__ _..:ı:..t;.: ~ • le • krfane biT şekilde tesrih eden ve haki· J h /k b k mıme ugı:a~. J:;Ull"llt':U~ u n 2 - Büytiklenmiu tazim telgraf rı ~ "'mı"rı"n sayın a ına en ÜyU .. 
h Çekl·ıeccktir. ka. ti :"kin:meden dımuı.·mak h·~.usun_d.a " ve tari i mezarları korumağa gayret et- :- ....,, ..... 

miştir. 3- - 8tt pt'Ogt'nmın tatbik ve takibine kı m.~~tını tesclli vere~. bır ınUJ- hediyesi olacakhr 
Bir yandan da Eclimcniıı kültür tari- emniyet direktörü Salahiddin Aslan Kor- de ~~L ~mı.çle oku~k. ~wıe kn.d~r F' DA lllrçızc· A l L A HA BEN ER A 

hine hizmet etmek için eserler yazdrrıp kut, kımıl başkanı Hasan Serter, kur11m sezdırilınıyeı:ı. bu hakikatin gazetenızın .n. l?f 1 

.J"I. SÖZ • 
bastımıl§tır. Eski eserleri sevenler !ku- üyesinden Fahri' Eyliil ve Ticaret oda- ~ın ikinci ~ar gününde devletin V J' C D A N · 

. 1 . --&: "---- T ~uvvet lmynağı olan biz köylülerin tü- Dünynrun en büyük İspo.nyol dan-
rumu umumi rnüfettişlig-ın müzcforc ait 51 yazı ış n ""'°" ·V5TAHD urgay meram . • • 

edl.bnı· .. ıerdir. tün piyasasının açıldığL gilnden berı MLJCADELESJ söz ve şaııtözü Asnn Kamıcni 
foaliyellerindc kıymetli bir yardımcısı '$ çektiği ve hissettiği ıstıraplara ıcrce-
olmuş, binalarının t~miri, dolap vesaıre ıuan yazılarınız esasen öteden beri he-
inşası ve hariçten 00zı et.ııoğrafik: es~ Akhisarda pimize .fazilcl ve doğruyu şiar edinen 
leı: mübayaası hususunda da nakdl hiz- gazetenizden sabırsızlıkla bekledig~imiz 

Fransız sinerrı..a fılcminin en müın
taz artistleri RENE SAİNT - CYR
JEAN GALAND - JULELES B 
Rİ ,.e SİGNORET tarafındnn m. metlerde bulunmuştur. T1i . n piya k.. . . bir hakikat idi. 

F.dirne, 10 (Hususi) - Edimedeki olmakta devam İstilt5ali his bir mahsule bememiyen, tesna bir zevkle yaratılmış he 
eSki eserler ve Etnoğrafik mü:zderi yeni ediyor- geceli gündüzlü durmaksıım büyük bir canlı bilyük a...<:k ve ihtıras mncerıısı!J 
yıla geçen yıllardan daha zengin ve ol- Akhisar, 10 (Husum1 - Tütün piya- ameliye ve ıuasrafn bağlı tütünlerimize Mevzıı tamamiy1e aile hayatınd 
ıun bir duruma ka~<rtur. sası kötü olmakta devam ediyor- Fint rakipsiz ve mmaknbcsiz ahcılarm yok alınmış olan bu filim, parasına, ser 

vetine ve her türlü saadet vasıtnla 
Bilhassa etnoğrafya müzes bir taraf- otu ~ur. o yansına kadar va- pahasına fiat teklifleri karşısında his-

Ul!l umumi müfettişliğin mürakabesi nl- rm ıSkaı1:3br da yapılıyor. Zürra mü- settiğimiz ölçü kabul etına teessürden rma güvenerek genç bir kızla ev 
tındnki eski eserleri scveıiler kıırumu- teelJimdir. Bft~ .. ı... .. lenfz: dcıizı bir al~- doğan bir çok hayaU ...... ...r. .. nlerimizin lenen ihtiyar bir adamın çektiği ıs 

~uwwuu ~ :brabı musavver cidden gö.rülmeğ 
nun yardımı ile hmi..+nn alman, dig·er ka ve ga:ıete:nize sem....,+: --J.......-ır. Büyük tınmilcrimizce nazarı itibare alı-

JARAH LAN DER 

Tanı!mdan yaratılmış enfes İspan
yol dansları, şakrak ve neşeli İs
panyol şarkılariyle bezenmiş olnn de 

• recede nefis bir filim 

AYRICA : FOKS JURNAL 

-:r-·· ı-- ".Y.-.... .... ~.. değer büyük bir eser 
taraftan kültür b:ıkanlığırun diğer mü- Rekoltenin :ranya ynlon mikdan duru- nacağlila kat'iyyen -mitvar bulunduğu- 11----~~=,,;,.,-=====------------.....,_,.,==-""""'--
zelerde fazla olanlardan ~'Crilmek sure- yor. Alıcdarm hareketlerinde bariz bir muzu bildri'rken bu hususta önayak ol- liATLER: ZO- 30 Tafube paz:ır günü 15 - %0 diğer günler 10 - 15 ~ 
tiyle etnoğrafk eşyalıırla zenginleşmiş, tahakküm görülüyor. Akhisarlılar ne~- masmdaıı muhterem gm:etenize alenen kuruştur .. Biletler KülUiTpork gişeleriyle otobüslerde satılmaktadır ... 
muhit ve harigtcn gelecek ziyaretçiler rfyatımila büyükle:rimiz.in nazarı dik- minnet ve şükrımJ ... _ ınuzı sunmayı borç SEANSLAR : Her gün Vicdan mücadcl · 5.10 ve 9 da LAHABENERA 
için görülüp foydalnnmnğa değer bir katini cdbetmdtte devmn edilmesini sayarız. 3.20 ve 7.10 dn CUMART&Sİ ve pa'"11' ll.4S tc Lahabcncra ile ba~lar. 
kıymet alın kta bulunmuştur. temenni ediyorlar. Armutlu tülüncülcri ~:ZW..7TL7.xzZ7,.Z;rnz.7- rz7...z7-ZZZ7Z.zZJf1 

-*-
Franho tayyareleri 

Barslone bamba 
yrğdırdılar 

- BAŞTARAFI l İNCİ SAHİFEI>~ ,. 
la§ılıyor. Frankonun son aylar ~iıı• 
de l tal yadan gelen daha yüz bo111' 
bardıman tayyaresi hava kuyvetlt" 
rini takviye ettiği söyleniyor. l ı 

Londra lO (Ö.R) - Millet c 
cemiyetine müzaheret cemiyeti g~ 
neral F rankoya muhariplik hıık1'1 
nın verilmemesi hakkında bir ka~.; 
sureti tevdii mak.sadiyle ~ve ~ 
B. Çemberlayn nezdine. Ronı~~
hareketinden evvel, bir heyet s0 

derneğe karar vermiştir. 

-*-
Dost ve müttefik 

Y ugoslavyada 
- BAŞTARAFI 6 iNCİ sAJiiFED~; 
meçhul hasımlar tarafından bükünıel h 

• kıı> 
lerc karşı bir çok taarruz hareketlen 

dediyorlar. ıi~· 
Muhalefet partileri, bilhassa Hırı.'1l 1'· 

tan ve eski Sırbiyadn zafer knz.anııCll 1'· 
ları hakkında büyük nikbinlik gösterrt_'~i~ 

d . \'iç 
le beraber başvekil B. Stoya ın° kJ 
büyük ekseriyet ko.zıınacağı muhale 
addedilmektedir. 
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KARIMA= 
ÖLÜMÜNDEKİ ESRAR : Bir Londra lokantasında 7 şilin BENZEYEN KADIN ~ 

_ 3 ~ haftalıkla bulaşıkçılık ediyor ~ 

Enver Pş. Rusyada İngiltere kraliçesinin kardelinin yeğeni ve ldr Hakiki bir m;;::.:~·:ımuş bir rıaka ~ 
Lorcl torunu olan bu genç, bu işi lukarabktan de· 

BakuA Kongresı·nde. . ..• il ~esl~k ed~ek için yapmaktadır - 2 Bansı sıze eger lngiltcre kralıçesı Eli-
zabetin yeğeni logiliz Lordlarından 

YAZAN: VÇ YILDIZ 

Paşa Locasına Girince Şark Mil
letleri Murahhasları Selamladılar 

Kliotonun torununun, eski asaletleri her 
ne bahasına olursa olsun saygı ile sak
~ıamakta inatçı bir ısrar gö.teren ınu _ 
hafur.alc.ar lngilterecle ve bir lokant.a -
da bula§lkçJık ettiğini söyliyecek olur· 
şa buna inanmamazlık etmeyiniz ve: c Derhal Ezıver paşanın Kuruçeşme ı 

sarayına gidilecek. Rıhtmıa yanaşılacak 
Motörii bekliyen dört kişi mot.orbota 
alınacak ve Kuzguncuk isti.kametinde 
eon süratlc seyredilecek. Yolda üstüs~ 
bir kırmızı ve bir yeşil fener taşıyan 

bir sefineye rast gelir gelmez yolcular 
bu işareti taşıyan sefineye teslim edile
ceklerdir. 

Hamiş - Motorbotta hiç bir ışık 
bulunmıyacaktır. Bir kırmızı ve bir ye
şil ~c;areti verecek olan sefine1 harbiye 
bir torpido mıihribidir. Okunduktan 
sonra bu emirname yakılacaktır.> 

1\.fülaz.im gözleri hayretten büyümüş 
bir halde bu satırları okuyup bitirdik
:len sonra kendi kedine mırıldanır gibi: 
- Hım! ... dedi. Her Bengcndorl kaçak
çılığa b:JŞ!amış galiba! ne esrarengiz ve 
acaİp vazife bu ... 

Ve dümen başında duran nefere yük
sek sesle şu emri verdi: 

- Başı Boğaza ver! ... 
Deniz oldukça şiddetliydi. Dalgalar 

motördekileri fena halde ~l\SJy<Jl', !'le.9."

pintiler her tarafı sırsıklam. ediYQrdu. 
Havada hatırı sayılır derece de l!IOğuk
tu. Iki nefer deniz muşambalan içide 
bile tirtir titriyorlardı. 

Mülhim Eberhadt cebinden benzinli 
bir çakmak çıkardı. Arkasını rüzgara 
Ciönerek ~pkasını siper aldı ve çakmağı 
çalcb. Bir saniye sonra süvarinin son 
emri de yerine getirilmiş bulunuyor, 
gizli emirname şimdi Boğazın fırtına ile 
kabaran simsiyah dalgalan arasında eri
yen bir avuç kill oluyordu .. 

* En ver paşanın Kuruçeşmedeki sara
yının etralmı kordon altına alınış olan 
muhalızların zannettikleri gibi lambalar 

söner sönmez paşalar döşeklerine çekil
miş değ~llerdi. Onlar şim<li el çantaları 
yanlarında nefeslerini kesmişler, en kü
çük bir gürültü yapmaktan bile sakına
rak rıhtım kapısının arkasında heyecan 
ve helecan içinde beldiyorl:ırdı. 

Cemaı pa§anm mtı temetlertııdew Seyfi 
Ara sıra nhtrm kapısını arayarak ka

ranlikları araştuıyoxlar, sonra kürklü pal
tolarına büzülerek asabi asabi dola~ıı· 

yorlardı. Mamafih bu İntifa uzun sürme
di. Saat on biri çeyrek geçe denizin fır
tına ve boralı karanlıkları içinde gittikçe 
yaklaşan ve yaklaştıkça da vuzuh peyda 
eden bir tekne belirdi. Gün doğusu rüz
gannuı ş&hlandırdığı Ç!Tpıntılar arasında 

bir ceviz knhuğu gihj ba..'j, kıç vuran, yal
pa yapan bu tekne rnülazim E.lberhart"ın 
emri al tındaki motörbottu. 

Güzel bir manevra ile Talat, Enver 
Paşalarla Bedri ve Azmi Beyler ka
pula.n yıldırım süraliyle çıkıp motöre 
atladılar. Sonra sarayın rıhtımma kuv
vetli bir ısrarla çarpan dalga 6eslerine bir 
kaç ekzost garültfüıiyle, suları şiddetle 

dönen hiT pervanenin sert fışırbsı karıştı. 
Pa~alar artık Kuruçeşme sara;yından 

kaçm19lar ve dl'!nize ac;ılmışl8l'dı ... 
KAÇIYORLAR!.. ;rUTUN !.. 

Kuruc;eşme etrahna denizden ve kara
dan bir kordon çevirmiş olan muhafız
lardan biri iDB.iyald bir hareketle birden· 
bire kulak .kahartb. 

Ayak sec.leri ~itiyor gibi. Gözlerini 
ıığuşturarak saraya baktı, sonra gözlerini 
rıhl~ma çevirdi. Acaba rüya mı ~örüyor· 

- Böyle ,ey hi.ç olur mu) 
Diyerek size bunları söyliyenle sa 

kın bir bahse tutufl!Ulyınaz. Çünkü hah
.si kaybedenini.z ve çünkü bu bir haki
kattir. Evet .. sülal~einin asaleti lngiltere 
tarih.inin k<iklerine de.yanan bu asılzade . 
torunu, yani J. H. Mark Fane 2 1 ya ın
dadır. Ve Berkley otelinin lokantasın
da garsonluk etmektedir. Haftalığı, 
bah~ş hariç yedi şi]indir. 

Bu delikanlı birkaç hafta evvel aa.
nesi ile takip edeceği meskk hakkında 
rnü~verede bulunmuş ve otelcilik sa - 1 

natini tercih ederek iŞe gar::ıonluktan 

baslamıştır. 

Bu lord torununu çalıı,tığı lokantada 
ziyaret eden bir muharrir anlabyor: 

- Ona sordum: Bu iş sizi yor mı-
l Dola--manıız jki ~aat sürdü. Nilıa.vet yor mu.. "' 

- Hayır .. dedi. Sabahları saat 9,30 bir cOtelci> olacağı Nihal konforlu, banyolu, kaloriferli, fri-
da işe başlıyorum. Bir ltalyan garson muhakkak. Hele Almanya, F ran1a ve giderli ve modern mobil yeli gü7.cl bir 
arkadaşun var. Onunla beraber 750 ta- ltalyadaki büyük otellerde de stajını apartman beğendi. Derhal altı aylığını 
bak yıkıyo

0

rum. Sonra bu tabaklan ye- tamamladık.tan ve mealeii için zaruri peşin verdi. 
mek masalan üzerlerine diziyoruz. öğ- olan fi.anlan öğrendikten son1- hiç - Kontw·at işini falan artık size bıra-
leyin saat yarı:ın ile üç arasında önüme korkuıu kalmıyacaktır. kıyorum, dedi. Bildiğiniz gibi yaptırın .. 
beyaz bir gömlek bağlıyorum. kolu _ Mister Fane,, garsonluk ve bulqıkçı- Siz de yoruldunuz amma .. Sayenizde 
rnun altında bir peçeta yemek servisine lığa başladığı gün ilk servisi yaptığı tam istediğim gibi bir apartman buldum. 
çıkıyorum. Oçten 6 ya kadar istirahati- müşteri babası Lord Klin.ton olmuıtur. Zahmetin.izin acısını çıkarmak için öbür 

Cemal paşanın sivil resmi miz var ve 6 dan gece yansından son- 1913 den 1933 yılına kadar prens Dö giln buraya teşrif ederseniz akşam ye- lc.r.d. ılın üze] b" bük t 
ra ikiye kadar yı"ne ralıQıyoruz. Gal'" husus· .. . l'ğini" Lord V• • b be . s· . . . en yap lŞ g ır e ısmar-

du) Rthtım üzerinde bir kara hayalet se- y " to ın 1 m~vır ı. . dyapan ınegıru era r yerız. ızı yarın ıçm lam~-tun. Çiçekçiden onu aldım, bir oto-
çer gibi olmuştu. Derhal ayağa fırlaya· - Demek on üç buçuk saat çalışı· 

1 
::mund un ykem servısmlmen, garson- davet ederdim amma.. Daha •Evimin. mobile atladım. 

rak: yorsunuz. ugun an ço memnun o uş ve hatt! içini bile adamakıllı bilmiyorum .. 
- Evet.. Ve c.ikavetçi değilim. hah . b"l . . kk Nihali, ümit ettiğim gibi, küçük 

- Kaçıyorlar!.. diye haykırdı. Bu ses " .r ona şış 1 e vemuştir. Teşe ür ettim, rahatsız etmek iste- apartmanında yalnız buldum. Yalnız or-
Lokantanm sahibi olan Leoni bu Mister Fane diyor lci: medigımV• i söyledim. Israrı kar~ısında ka-

şurada, burada uyuklayan memurlan " d" ta ya~lı bir hizmetçiden b~~1'a kimse 
asılzade garsonundan çok memnun. Garsonluk işın" de edi se al b 1 t v b k ld B )i ~ uyandırdı, hepsi koşa koşa rıhtımı boyla~ - Y ne ç ışa- u e mege mec ur a ım.. aş 0~- yoktu. 

dılar. Fakat göriinürde ne bir canlı mnh· - Mister Fane mesleği çekirdekten cağım ve ancak ondan sora bu mesleği dürücü bir kokuya bulanmış olan eldi- Nil l, k . ah te d .. 
öğrenmek istedi, diyor ve muvaffak ta tam olarak elde edebileceğim. ;renJi elini öperek ayrıldun. 1a ar asına sıy se n en, vucu-

IUk, ne de o canh mahlukun geçtigıv·ne dun ~un sık şarak bel g··;;.;;.,. olıı.caktır. Şimdi çok mükemmel bir Mister Fanenin kız kardeşi, lngiltere Ertesi günü akşamına kadar geçen a • ı yapı ve 06
...... • 

delalet edecek bir iı: vardı. Yalnız deniz, h tl b"'t·· .. elllld · · belirt 
garson oldu. Basamağın en altından işe kraliçesi Elizabetin kardeşinin karısıdır. kırk sekiz .saat hep onu düşündüm. a arının u un guz erını en 

b~~~ra~n~ h~e~ ~~~--------------------------------- ~ro? .. &~~~~t~l~e-~~~~~ak~ll~~~ 
birMdehnizf vardı. 1 h d Elb d "" t • d miyordum. Üzerinde bana karşı ay;ni samimiyet, 

bir halde uraklaeırlınken Kuruçcşme sa· . l n e Cana yakın gözleri, büyüleyici koku- Kimdi bu kadın ve niçin yalnız yaşı· U a iZ memur ar rı tım an bitkin ruz ag epesı ayni sıcaklık Ve yakınlık hali vardL 

rayının ııokağa bakan büyük kapısı !'i.d- b • 
1 1 

su, kurnaz siirtünmeleri, velhasıl bü- yordu?. 
detle kapandı ve çok kuvvetli bir motör t tün .sözleri, hareketleri, ltHl'baJiliği hep İçimden : •Hiç şüphesiz kendini ba· 
sesi işitildi. Muhafızlar yeniden biribi- l r s asyo n yapı ) yor hep gözümün önünde canlanıyordu. Cid- halıya satmak istiyen bir kokot olacak• 

b k tıl B ak K 
den rok guz·· el bir kadındı. 

rine a ış ar. u ~am uruç.eşm.e sa· " diye düşündüm. 
rayına ne ohnW}tu böyle? Kaybedelecek - -- - Karın kadar güzel mi idi? y kt ka ka rduk. B ası, Sovyetıer ilim akad.em·ı-=n·ın ilmı" tet· eme e rşı rşıya oturuyo 
vakit yoktu. hemen sokağa fırladılar ve 33 Diye sordum. Acı acı güldü. Şurdan burdan !konuşurken IMın 
en öndekiler sarı renkli bir otomobilin kiklerine tahsis Olunacaktır.. - Evet .. Dedi .. Karun kadar güzel.... mecrası benim komisyonculuk işime gel~ 
son süratle Ama:vutköy istikametine doğ~ E!bruz dağınm tepesinde, deniz sat- tir. Bu 200 sporcu tw·ist için büyük bir Ertesi günü adeta iple çekiyordum. d 
ru yollandığını gördüler. hından 4.200 m::?tre irtifada, Sovyetler oteldir. Gençti ... GüzeldL. Zengindi ve ... Hiç i._ Nasıl çalışıyorsunuz.? . 

. Harbaye nezareti maiyetine mahsus Birliği ilim Akademisinin bir ilmi t~t- Elbruzda Onbirler sığınağına kadar şüphesiz serbestti. Diye sordu : 
otomobillerden bir tanesi ne olur ne ol- kikler istasyonu inşa olunacaktır. gelecek olan turist, sporcu, dağcı ve ka- Kocası var mı idi?. Bosanmış mıydı? C k dedi h kita 

3.500 metre mw·abbaı hacminde 4 k b d h .. 1 k nf h n1 b.lm. d ~ - anınızı 51 ar, ı:n, esap, p, maz mülahazasiyle muhaEızlarm emrine ya çı, ura a er tur ü -o oru afz Bu arı ı ıyor um. el Alı tım. Bunl 
kattan mürekkep bu binanın harici .şek- mükemmel bir otel bulacaktır. Kalorı·- 1nız 1 rak ırf ke muaın e... m, sa ·· ar genç 

tahsis edilmisti. Derhal iki polis, üç kanun - Apartmanı ya 0 a ve s o- g"--1 1-'- kadın · · .::ı:-1 • bil 
li üstüvani olacaktır. Filhakika u··stü - f l l b ld k ı k ''e ~ !.W" ıçın !W.Iüenmesı e neferi bu otomobile atladılar ve sarı er ere ısınan u ote e yeme e e - disi için tutmuştu. Ve beni davet etmiş- hoş olmıyan şe~·ler .. 

renkli otomobilin peşine dü§erek ona vani şekil, hem inşaatı kolaylaştırmakta trikl~ pişmekte, bir kütUphanE>, bir fo- ti. - BilAkis, dedi .. Ben işi sevdiğim gi-
taJUbe başladılar. hem de dahildeki sıcağı çok daha eyi tograf laboratuvarı ve radyo da bulun- Hiç şüphesiz baş başa yemek yiyecek bi işten bahsolıınmaS.mı da se\~Ulın. Ve 

Lakin muhafız memurların otomobili muhafaza eylemektedir. maktadır. Ye ... Başbaşa kalacaktık. az.izim bu yaman kadın benimle hesap-
pek eski sistemde, senelerce kullanılarak Binanın birinci katında vestiyer, kü- Bu fevkalMe binayı yapanlar, büyük Bu güzel kadının bana karşı göster- tan k"t ta 1 d kad b"" 

k b küçlüklerle karsıla .. mışlardır. Elbruz- • 1 ap n, muame e en ° ar u-
yıpranmış, bin bir serencam geçirmiş çü ir hastane, mutfak ve buna mü- ~ " diği bu yakın ve sıcak alA.ka, ne yalan "k b" bil . 1~hi tl k uşt ki 

il d da ınş' aat için salih mevsim, Haziran - yu ır gı ve sa a ye e on u ·· 
köhne bir arabaydL Sarı renkli otomo· mas' aireler bulunacaktır. !kinci kat, söyliyeyim, adamakıllı gururumu okşa- Pannağım ağzını.da kaldı. Hangi taşı 
bile bu köhne arabanın yetişmesine im· tamarniyle optik laboratuvarlara ve dan Eylüle kadardır ve çok kısadır. Di- mıştı. Kendim hiç te g(izel değilim. Böy- kaldırsan altından çıkıyordu mübarek .. 
kan yoktu. Buna rağmen memurlar son ko7.:mik şuaların tetkiki için Iüzwnlu ğer aylar zarfında dışarıda çalışına im- le olduğu halde onun dikkat ve hatta Banka muamelesi mi dedin .. On numa-

tl . . f l kanı yoktur. Diğer taraftan Onbirler al",_as'"" cclbettigunv· e b·ır ...::-1u·· aklım gayre ennı sar etti er ve takip bir saat· dairc1ere tahs"s 1 tur "'" un·· cu·· aK ... ~ ~uı B l · · d din ·· ı o unmu~ . uç v v kad . t Iz . ra.. orsa muame esı nu e ..... mu-
[ l .. d.. S kl b 1 d v k sıgınagına • ar mşaa ma emesı çı- kesmı·yordu. 

ten aza sur u. an ren i otomo i og· atta, istirahat salonu, içtima salonu, karın.ak h kemınel .. Ve sana daha tuhafını söyli-
.ruca Tarabyaya gitti ve Tarabyada yan kütüphane ve tel.siz istasyonu vardır. . b" tal ~y~ç. olmu~~ Evvı::!! Sık sık aynada kendime bakıyor 'Ve: yeyim mi, bana kendi işime dair haki-
sokaklardan biri3İne saparak muhafızları d eyı ır yo yap ıcap e ' ya - Acaba rUya nıı gördüm.. Acaba 

Dör üncü kat ise yatak odalarından Nalçıktan Torskol köyüne kadar inşa- h-'-'kat mi?. katen çok kıymetli yollar bile gösterdi. 
şaşırthktan sonra bu d~a da son !<Ür- mürekkeptir. Bu istasyon, sağlam bir .at malz . ~--- nl la .. ..,,~,, __ .. Ci1U Yemekten sonra yandaki odaya çekil-
tl d d 1 h emesı ıwuııyo ar go~w-w.w.uş, Diye düşünüyordum. 

a e geriye ön ü. l\ u afızlar işi anla· kaya üzerinde kurulacak ve aynca ka- cümudiyelerden Onbirler sığınağına dik. Benim getirdiğim çiçekler zarif bir 
yıncaya kadar iş işten geçmiş, atı alan d 1 l k Maamafih peşinen söyliyeyiQı ki ben · · d d b ya a oyu acak yerlere, mekanik ate - adar olan 4 kilometrelik dik yol da d ufak d b" kadın vazo ıçın e ve o anın en iyi ir yerine 
Osküclan boylamıştı. Mamafih yine anu- yeler, kar eritme makineleri ve daha ailar ve kabrlarla çıkılmıştır. Burulan sa ece ve. ~~~ .. ır ma- konmuştu. 
dane takip etm~diler değil, ancak talileri sair şeyler yerleştirilerek ıbu daireler başka, 4.000 metre irtifada her işçi de cerası yaşamak ıçm duşunuyordum. Ka- - Size keneli elimle bir kahve pişir· 
nedense bu akşam hep aksi gidiyordu: esas binaya koridorlarla bağlanacaktır. çalı.şamamıştır. Bir çokları geri gönde- ~da bu hududu aşmamak azmi var- 5em içersiniz değil mi dedi .. Erkeklerin 
Otomobilleri yarı yolda bozuldu; sokak Bu ilim istasyonunun projesi tasvip rilmiş, yerlerine bu gibi iklim şeraitine · işinden anladığım kadar ev işinden de 
ortasında kaldılıu. edilmiştir. inşaata 1939 senesinde baş- alışık kimseler getirilmiştir. Evlenmeği düşünmek değil, istemi- anladığımı .size ispat etmek isterim. 

KARANLIKLAR iÇINDE BiR }anacaktır. Nihayet, bütün bu güçlüklere rağ _ yordwn. Kadınlar hakkında fena bir 
SANDAL Elbnız dağında, 4,000 metre irtifada men, inşaat bitmiştir. Halen binanın içi fikrim vardı. Kadın, benim indimde sa- •• BirMEDi •• 

Sant tam 12 .. Boyacı köyünde Cemal Onbirler sığınağı denen yerde evvelce sıvanmaktadır. Yakında tam olarak açı- dece geçici bir zevk vasıtası idi. Hoppa 
paşanın yalısı önünde bir ~ndal belirdi. başlanan büyük bir inşaat halen bitmiş- lacaktır. kadınlarla ara sıra buluşurdum. Kendi-[•~--------------,-
KiiTekte paşımın yaverlerinden eley:vm lerini satan bu kadınların paraya karşı B O R S A i 
sağ bulunan Salahaddin ve Seyfi beyler naştı. muhtelif TenktelU kalpaklara ve serpuş- gösterdikleri ihtiras bende nefret hisle-
vardı. Motöı:den Enver, Talat, Cemal pa,a- lara, nihayet siyah ve kırmızı fese, ipek- ri uyandırırdı. Her kadını onlar gibi te- ÜZÜM 

Cemal paşa yalısından süratle çıktı. kırla izzet paşa kabinesi tarafından ge· li yünlü örtülere kadar sarılmış başlar bir lakki ederdim. Benim bin bir zahmet ve 
meşakkat içinde kazandığun az buçuk 1218 İ. Üzüm ve taı·lm Karanlık ara~.mda. gözlerine dikkatle ba- miden almmııı olan Azmi ve Bedri bey- buğday tanesi gibi dalgalandı. 

kanlar olsaydı ya!Jların sakallarının üze- ler birer birer torpidoya çıkblar. Nerimanof kongreye iştirak eden 
rine do~ru yuvarlandığını göreceklerdi. - Enternasyonal komüni."t partisi ic- memleket murahhaslarının ismini okudu. 

Cern;ıl paşa sandala atladı. Salahad- ra komitesi namına şark milletleri birinci Ortaya gelen murahhaslar muhtelif renk 
din bey sanki olanl~n duyurmamak için, kongre.sini açıyorum. ve biçimde, şekil ve boyda halkalandılar. 
yavaş yavaş kürek çekiyor ve sandalı Bo- Şiddetli alkııılar arasında biten bu söz~ Kongre reisliğine seçilen Zinovyef uıa· 
ğazın ortasına doğru sürüklüyordu. lerden sonra Kızıl Rusyanm en mühim kamına geldikten sonra diier murahhas-

T am bu esnada Boğazın dalgaları ara- bir hadisesi de sükunetle tamamlanmış lar da yerlerine oturdular. 
sında şiddetle çarpan bir kalp gibi motör oluyordu. Mütebessim bir çehre ile murahhaslan 
sesi duyuldu. Motör Balta limanı açıkla- Nerimanof Kızıl tüllere sarılmış olan aelamlıyaı:ak makama seçildiğinden dola· 
rındaki sandala yanaştı ve iki Alman ne- k.ürsiye parmağiyle şiddetle vurunca her yı teşekkür eden Zinovyof, etli ve kalın 
feri elektrik süratiyle Cemal paşayı kol- kesin gözü bir kat daha açıldl. Bütün 5&"' parmaklı ellerini kırmızı kürsüye koydu. 
!arından tutarak tekneye aklılac .. tstan- lonu dolduran gürsesiyle sükutu yararak Sonra gözlerini salonun derinliklerine 
bul taraEından gelen motör geldiği yola meşhur nutk.unu s.öylecli. doğru dikti. Sanki bütün murahhasları 
döndü.. Nerimanof nutkunu tamamlarken bin- bir kere daha gözden geçiriyormuş gibi 

Bir saat sonra karanlıklar arasında lerce el sanki bir ahenkte harekete baş- baktı, bak.tı. Bir kaç dakika sükut içinde 
ilcrliyen motör Anadolu sahilini takip !adı. Uzun sıralarda yan yana yükselen geçen bu vaziyetten sonra Zinovyef tek
ederek Arnavutköy açıklarındaki Rus- başlar ve çehreler sallandı. Birbirine yak- rar söze başladı: 
lardnn alınmuı olan hi~ i:orpidoya ya- laşmış olan beyaz sarıklardan itibaren •• Bİl'MEDİ •• 

servetimi kadın eline teslim etmek, ka- 559 K. 'Taner 
dm kaprisine feda etmek hiç işime gel- 422 Alyoti bi~ 
miyordu. 398 Ş. Riza Ha. 

Kadmdan evvel işimi düşünürdüm. 365 AlbaYrak 
Esasen bu şekildeki düşüncelerimdir ki 68 Paterson 
beni kadını anlamaktan ve izdivaçtan 55 M. Gür 
uzak tutmuş, cemiyet hayatı dışında 50 "Esnaf bankası 
bırakmıştı. Oldukça uzun süren bu te- 26 Y. İ. Tallt 
cerrütten biraz usanmış olmalıyım ki 20 M. H. Nazlı 
Nihalin birden bire karşıma çıkışı üze- 18 A. R. Üzümcü 
rimde beklemediğim tesiri bırakmıştı. 3199 Y ckun 

Nihayet sabırsızlık içinde geçirdiğim 621665 Eski yekôn 
kırk sekiz saat bitti. Mükemmel bir traş 624864 Umumi yekun 
oldwu. Kendime en iyi Yakı..~ elbise- No. 
mi geydim. Heyecanlı idim. İlk defa No. 
çapkınlık yapan toy gençlere benziyor- No 
dum. No. 
Beyoğluna Çlktım. Hep kırllllzı gill- No. 

1 
8 
9 

10 
11 

14 25 
16 25 
14 50 
15 50 
16 
11 75 
13 25 
13 50 

8 
14 25 
13 

17 
17 
19 
17 
19 
11 75ıt 
13 50 
15 

8 50 
14 50 
13 

13 75 
14 25 
15 25 
16 25 
18 75 
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•• •• cu Çingene e makines· 
• n Haya 

Kocanızla dargın mısınız, karınızla barışmak jsterken 
samimi misiniz? Nişanlınız olan genç kız ve ya 

delil<anlı sizi hakikaten seviyor mu? 

F ransada çingeneler nasıl yaşar ? 
Kuzguni siyah saçlı, çelik gözlü güzel çingene kadını 

kocasırı işaret ederek: '' Beni, dedi bir 

unu işte bu mak·ne sayesin e 
anlamak çok kolay olabilecektir 

kuzu gibi bu kurda sattılar ,, 

Amerikada, doktor Vilyam Multon 
adında bir zatın, bir insanın yalan söy-ı 
Jeyip söylemediğini anlıyan bir makine 1 
icat ettiği malumdur. Bir zamanlar dün
ya ilim adamlarını şiddetle alakadar 
eden ve kat'i netiC'eler verdiği ilmen sa
bit olan bu yalan söyliyenlcri meydana ı 
çıkaran makine bugün birleşik Ameri
kanın bir cok mahkemelerinde hakim-\ 
lcrin başlıca baş vurdukları vasıtalar

dan biri olarak kullanılmaktadır .... 
burada bu makineden cleğil, başka 
makineden, yine ayni filimin, yine dok-
1or Vilyam Multonun icadı •Öpücük 
makinesi• nden bahsedeceğiz. 

Doktorun ilk icadı, doğrudan doğruya 
kafaya ve dimağa tesir ediyor, burada
ki tesirleri kaydediyordu. Bu makine 
Meta kafanın baro metresi vazifesini 
görmekte idi. Yeni icadı ise kafaya de
ğil kalbe, dimağa değil.. Hisse tatbik 
edilmiştir ve bir nevi kalp baro metresi 
vazifesi görmektedir. Bu makine, öpü
cilkler üzerinde iki taraftan birinin ve-

Sibur köyünü teşkil eden çingenele
rin göçebe hayatından uzaklnşmış ve 
yerleşmiş bir hayat sürmelerine muka
bil Fransadaki diğer çingeneler böyle 
değillerdir. Onlar ırklarının temelini 
teşkil eden gezgincilikten vaz geçme
mişlerdir. Maamafih bu çadır hayatı ile 
şehir kapılarında senelerce sakin olduk
lan ve hatta Faris önünde yirmi beş 
otuz seneden beri yurd kurnrnı: olanla

" vardır. 

* 
Aşağı Frene çingeneleri Bask dili ko-

nuşurlar. Hele kadmların çoğu başka 

dil bilmer.ler. Fakat erkekleri hemen 
hemen tam:ımiyle Fransızcayı öğrenmiş
lerdir. Çünkü bunlar gerek kışlada ol
sun, gerek hapishanede olsun kendi mu
hitlerinden başka muhitlerde bulunmuş
lardır. 

·Çocuklar ise şimdi mecburen ilk tah
sile tAbi tutulmakta, Fransız mekteple
rine sevkedilmektedirler. Bu suretle ye
ni çingene nesli Fransızcayı da mükem
mel konuşabilecektir. 

Bask çingeneleri arasında musikişi

naslara pek az rastlanılır. Çalgı ve şar
kıyı sevmedikleri gibi, bu sebepten ola
cak, his ve karakterleri de yumuşak de
ğildir. Iskara maşa yapmağı şarkı söy
lemeğe, tehlikeli ve şüpheli işlere atıl

mağı zevk ve eğlenceye tercih ederler. 
Yalnız şarabı .severler ve adamakıllı 
içerler. Kadınları arasıra göbek atıp, 

pannak şıkırdatırlar amma .. Hiç te can
lı ve istekli oynamazlar .. Sanki uzak bir 

fümekte ve böylece kalbin hisleri aletin 
yazıcı kısmında grafiklerle tesbit olun
miıktadır. Aletin hissiyatı kaydeden 

yoldan gelmiş gibi yorgun argın göbek 
çalkalarlar. Çok defa zurna ve dilnbe
lek ahengine durdukları yerde ve sade
ce parmaklarını şıkırdatmak suretiyle 
iştirak ederler. 

Bask çingeneleri, diğer çingeneler 
arasında hususiyet gösteren bir nevi 
kabiledirler. 

Sibur, Sen - J an - Dö - Luz, Payon 
çingeneleri gibi neşeli hayat sürmezler. 
Hatta delikanlıları ve kızları kendile
rjni oyuna, şarkıya ve çaJgıya verecek 
olursa onlara sanki bu çocuklar kendi
lerinden değilmiş gibi şüpheli şüpheli 
bakarlar. 

9 •Kalemi• hislerin kuvvet ve samimiyet Bir Bask çingene erkeği, kızı aynalı 
derecesine göre çok hafif, az hafif, az göbek attı diye karısından şüphelenmiş 
kuvvetli, çok kuvvetli ihtizazlar yap- ve zavallı kadını bıçaklıyarak öldürmüş
makta, grafikleri bu thtizazlara göre çiz- tür. 
mcktedir. Tıpkı hastanelerde hastaJa- Çingeneler ara-;ında böyle birbirine 
T1n hararet kfığıtlan gibi bir kalp vesi- zıt adet ve ananelere sahip kabileler 

ya iki tarafın da hakiki hislerini anla- kası meydana gelmektedir. çoktur. Bunlardan ileride yine bahsede-
makta, tesbit etmektedir, Kadının veya Resimlerimiz, doktor Vilyam Multo- ceğiz. 

erkeğin birbirlerini öperken kalplerin- nun bu icadının tatbiki sayesinde arala- Sen - Jan - Dö - Luzda bir belediye 
deki hio;leri samimi mi .. Değil mi?. Dil- rı açık olan bir kan kocanın hakiki his- zabıta memuru ile Sibur çingeneleri 
lcri konuşur, dudakları hareket eder- )erinin anlaşılması ile nasıl b::ırıştıkla- hakkında uzun uzadıya konuştum.. Bu 
ken knlpleri başka türlü mü düşünüyor~ rını ve iki nişanlı arasında hangisini memur, çingenelerin hayat tarzlarına, 
İşte öpücük makinesi bunu göstermek· tercih edeceğini ve hangisinin kendisini adetlerine dair o kadar yakın mal<lmat 
tedir. içten sevdiğini anlamakta tereddüt eden sahibi idi ve söylerken çingeneleri o 

Doktorun tetkiklerine göre, garip de- bir genç kızın kendisine sadık sevgiyi kadar hararetli müdafaa ediyordu ki .. 
ğil midir ki, insanın kalbinde hissettik- bulduğunu görmektesiniz. haklı olarak şüphelendim .. Kendi kendi-
lerini en fazla belirten vücut kısnu bal- Bir çok anlaşmazlıkları ortadan kal- me : 
dırrruş .. Bu itibarla.dır ki makine esas dıracak ve sui tefehhümleri izale ede- - Acaba bu da onlardan mı?. 
kısm.ı tecrübesi yapılacak in...c:anın bal- cek olan bu •Öpücük makinesi• hiç te Dlye düşündüm .• Bana : 
dırına bağlanmaktadır. Buradan tellerle fena bir şey değil. Değil amma .. Acaba - Madam ki, dedi, onlara dair tetkik-
makinenin tesbit ve yaz.ıcı kısmına raP": her kes bu makine ile kendini ve kal- ler yapıyorsunuz, Bayona gidiniz .. Ora
tcdilen bu cihaz öpUşme başlarken işle- bini tecrübe ettirmeğe razi olur mu?. da sizi enterese edecek bir çingene gru-

oc -

bu bulacaksınız. 

** Bayona gittim. Kasaba haricindeki çinc 
gene grubunu buldum. 

Burada yirmi otuz çadır vardı. 
Erkekler Örs başında çalışıyorlar,~ 

kiç sallıyor, kazan yapıyorlardı. 
Yarı çıplak çocuklar çadırların etra• 

fında oynaşıyorlar .. 

İçlerinde cidden müStesna güzellikte 
olan genç kadınlar, arkalarmda temiZ 
elbiseler, bellerinde renkli kuşaklar, 

uzun örgülü ve kuzguni siyah sa~ları 
üzerinde kenarları pul1u ve ayrı ayrı 

renk taşıyan yemenilerle bu manzara 
içinde canlı ve cazip bir tablo yaratı
yorlardı. 

Burada, otuz yaşlarında kadar görü
nen güzel bir çingene kadını ile görüş
tüm. Gliı:eldi. Sıhhati yerinde idi. Ol
gun kalçaları üzerine istinat eden sağ
lam bir vücudu vardı. Cildinin rengi, 
umumiyetle çingenelerde olduğu gibi 
esmer değil.. Beyazdı. 

Bana, nereli oldul:'Wnu sordu. 
- Fransızım ... Dedim. 
- Fransada mı doğdunuz?. 
- Hayır .. Amerikada .. 
Bu cevabım onu benimle daha f aı.la 

a18kalanmağa sevketti. 
Bir sigara istedL 
Tabakamdaki sigaraları, bana bir Uv 

ne bile bırakmadan aldı. Birini yaktlt 
ötekileri iki göğsünün arasına sakladı. 
Başımdan fötr şapkamı çıkardı, kendi 

başına koydu. 

-BJrMEDİ·· 

' 
' 

Tarihi macera 
ve esrar romanı 
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Fransa tarihinin 
kördüğüm noktası 

. 
On dördüncü Lui sabırsızlıkla sordu: saade ederseniz size refakat edeyim ve 
-- Her şey hazır mı? önden ineyim.. • 
Lorcn cevap vC>,·d~ : .- H&yır .. Bu işi ben d:ilia evvel Şö-
- Evet Sir... v~yeye vadetmiştim. 

- İp merdiven?.. Plfuu hazırlamış olma.cıının mükafatı 
- Bontan hazırladı. olarak bana o refakat edecek. 'Haydi 
- Kimse şüphelenmedi ya:·. bakalım şövalye.. Geç öne .. 
- Hiç kimse Sir.. Şövalye bacanın içinde kaybolurken: 
- Madam dö N.way n~rede'?. - Sir .. Dedi.. Size bu gibi işlerde ne 
- Hiç şüphesiz odasında ve bermutat kadar değerli bir rehber olduğumu is-

"dama oynamnkln meşgul. pat edeceğim .. 
- Şu halde Süzan.. Şövalyenin arkasından kral da baca-
- Oclasıııda yalnızdır.. nın i~indc kayboldu. 
- Miikemmel .. Vakit t.~ r,t!ce yarısı. Kont. Dö Loı.un Ye Bontnn merdiveni 

ııa yaklıışıyor .. Tam sırası.. kaymasın diye tutuyorlardı. 
Yola koyu]dular. Koridorun nihayc- Sent ? Enyan da kafasına pelerininin 

ündcld merdivenden snrnyın çatt arl'.51 · kukuletasını geçirmiş ayakta duruyor-
na çıkmağa başladılar. du. 

tiğini ötekine berikine soruyordu. 
Kraliçe Mari Terez, amiral Dünkerkin 

hediye ettiği bir Afrikalı çocuğa Fran
sızca öğretmeğe uğraşarak' eğleniyordu. 

ıMadam• ise, nazarlarını matmazel 
Döla Valyerin yanında yer alınış olan 
Spvason ve Montespan üzerinde dolaş
tırdılttan sonra ortadan kaybolmuştu. 

Suvason ve Montespan, büyük bir me
haretle balın metresi olan matmazel Dö 
La Valyerin yanında şurdan burdan ko
nuşmak suretiyle tasarladıkları planı 

tatbik mevkiine koyınağa çalışıyorlardı. 
Bu pltın .. Genç kızın kıskançlığını tah

rik etmekti. Çünkü La Valyerin kralı 

nasıl biiyük bir sevgi ile sevdiğini bili
yorlardı. Bu da büyük planlannda mü
him bir yer alacaktı. 

Bontan merdiven başın:ı evvelden ha
tırladıi;,tı ip merdiveni omuzlamıştı. 

Bu sırada gecenin sessizliği içinde bir Bir arahk madam Suvason genç kıza: 

Sent - Enyan önden gidiyordu ve yol 
gösteriyordu. 

Tavan a asının pençeresinden büyük 
bir tehlike ic;inde saçağına tutunmak su
retiyle birer birer dama çıktılar. Süza
nın bulunduğu odanın şöminesinin ba
cası bu tarafa yakındı. 
Bncanın kenarına geldıler. 

Kral: 
- Çok şilkür gcldık amma.. Dedi .. 

Hani o kadar kolay bir iş te olmadı. 
Şövalye Dö Loren ip merdiveni ya

•aş yavaş bacadan aşağı sarkıttı. 
Kont Dö Lozun : 
- İşte Sir .. Dedi .. Hnzırız dedi.. Mü-

çığlık.. Bir kadın çığlığı yükseldi.. - Size .. dP.di, çok acıyorum .. 
Scnt - Enyan : Matmazel Dö La Valyer titredi. 
- Ne var? .. Ne oluyor yahu?.. Sarardı. 

Diye sordu. Ve sordu: 
Kont Dö Lozun saray damının su - Bana neden acıyorsunuz?. 

oluklarına doğru sürünerek aşağıyn - Çünkü .. Mukabelesiz bir aşka tu-
bnktı. tulmuşsunuz .. 

Bahçede, karanlık içinde üç kadın - Ne demek istiyorsunuz? 
gölgesi gördü. - Hiç .. 

- Allah kahretsin .. Dedi .. Yoksa bu - Nasıl i~ .. Ya bir şey söylememeli idi-
kadınlar bizi gördüler mi? .. Eğer içle- niz ve yahut ne söylemek istediğinizi 
rinde her hangi bir kıskançlık kurdu izah ediniz. 
varsa muhakkak gidip kadınlar kahyası - Sizi üzeceğimden korkuyorum.. 
madam Navnyn haber verirler. dan daha vahimdi. J Kralın kardeşi aMösyÖ• çok samimi - Söyleyin istiyorum .• 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 Kral salondan gittikten sonra umumtj dostu olan şövalye Dö Lorcnin salon- - Kralın bu gece mutnt hilafına eğ-

Vaziyet, dalkavukforın korktukların-. ne:ıe ,2rUplnra nyrılmım.ı. dan kaybolmasınn üzUlijyor. nereye cit· lenceyi terkedip gitmesine bir mana 

vermediniz ıni?. 
- Nac;ıl mana?. 
- Birazdan saat gece yar.ısını çalS-

cak.. 
- Sonra .. Saatin gece yarısını çalma

sında ne mahzur var .. 
- Hiç bir mahzur yok .. Yalnız geoe 

yarısı .. Kralın tam randevu saatidir. 
- Randevu mu? 
- Evet .. 
- Nerede?. 
- Sarayda .. 
- Bu imkansız .. 
- Eğer arzu ederseniz bunun imkan~ 

sız olmadığını size gösterebiliriz. 
Matmazel Dö La Valyer büsbütün sa• 

rardı. 

Büyük bir heyecan i'çinde kontes DÖ 
Suvasonun koluna yapıştı. 

- Haydi gidelim .. Dedi.. Bana göste
riniz.. Görmek.. Gözümle görmek isti
yorum .. 
Beş dakika sonrn üç kadın saray bah

çesinde dam donörler dairesinin taın 
karşısında ve bir taflan kümesi koyu1u
ğunılıı yer almışlardı. 

Kuvvetli bir ay ışığı saray cephesini 
~ydı."11atıyor ve buna mukabil taflall 
gölgeleri üç kadının bulunduğu yeri ka~ 
ranlıktn bırakıyordu. 

Dam donörler <lııiresinin çatı arasın· 
daki odalarının ışıkları hep sönüktil. 

Y ::ılnız bir tanesinin pen~ercsindc ışı1' 
\'ardı. 

••• Bi'J'MEDİ - · 
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Çocuk masalı Bunları Esrcire~giz bir sirkat 
Küçük 

başından 
Toninin Bilivor musunuz? 

~ Güzel yıldız Lina'nın IÜzüklerini kim çaldı? 

0-e~"'t- ~n!A~" e; 'tf ~·---- ~.ti 

Çok eski zamanlarda. Sumatra adasın-ı ce aklına koydu. Gecenin karanlı~ı ba
~ büyük bir dağ vardı. Dağın cıvannda- sıp da yabani m:ında uykuva dalınca, 
ki köylülerin korkudan daima yürekleri 

1 
yavrusunu parçalayıp yiyecekti. 

titriyordu. Söylenen sözlere göre bu dağ Ertesi sabah, yabani manda uyandığı 
eski bir yanardai imiş. Her an coşup kızıl zaman yanında yavrusunu bulamadı. T e
alevler saçarak, yalanda bulunan her ıe· Jac;la etrafına bakındı. Gözleri yaşardı .. 
yi yok etmesi ihtimali varmıı. Zavallı Kapland:ın sordu: 

ÇiÇEK NiÇiN KOPARDIKÇA 
FAZLALAŞIR 

1 Bir çok kimseler, etrafında 
1 çiçeklerin kopardıkça çoğaldığını görür
ler. Bir kısımlan da çiçek koparmaktan 
korkıfrlar. cÇiçek koparmaktan korkma
yınız I> dedik diye, size ait olmıyan, bah
ve s. ir yerlerdeki çiçekleri de koparın 
demek istemiyoruz. Çiçek koparıldıkça 
niçin fazlalaşır: Çünkü; kopan çiçeğin 

aldığı gıda, sarfolunmnz. O nebat, Yeni 

köylüler, her sene mahsüllerini ektikleri - Y nvrumu gördün mi.i? bir tane çiçek daha vermek, için çalışır. 
zaman üzüntü içinde vakit geçirirlerdi. Kaplan mandan•n yüzüne bakm:rnak Bu yüzdendir ki kopan her çiçeğin ye. 
Acaba, tarlalara ektikleri pirinçleri top- için baq•nı cevirdi. Yavnıı bir sesle cevap rinde, yeni bir gonca peyda olur. Ağaç
layıp, kaldırmak kısmet olacak mıydı? verdi: lıırın dallarını budadıklarını görmüşsü

Her sene bunu dü~ünüyorlardı. Köylü- - Hayır, görmedim. Belld canı sıkı- ı nüzdür. Bunun sebebi de aynidir. Da
lcrin bu üzüntüsü küçük Toninin de ku- lıp bir tıırcı,fa kaçmıstır. 1 ha fozlı:ı büyüyebilmesi için, fazla gıda 
lağına gitti. Babası, anası konUJurlarken .. Y ~b:ı~'. mandnnı~ hl bine bir şüphe ı alması l~ımdwır. Halbuki etrafındaki dal. 
işitmişti. Sabahleyin yataktan kalkar cluqtu. Htrldctlc ba~ırdı: lar onun aldıgı gıdayı paylaşırlar. Onları 
kalkmaz doğru kırlara koıtu. Kır çiçek- _ Gö.,.lerini niçin ı, .. nden saklıyor- kop:ım.ı:\k ağaç dahn kuvvetli ve çabuk 
lerinden güzel bir demet yaptı. Oradan tun).. 'eden yiiziime b:ılmmıyorsun? •. büyür ... 
dağa koştu. Çiçekleri dağın eteğine bırak- Yoksa hirid; yavrumu a_::n mi parça!a-
tı. Diz çöküp yalvardı: dın? Al~kl 

- Kuzum dğ. Cüze) dai. Saltın coı- Kl'!olan kanlı ağzını kırmızı d;Jiyle ya-
ma. Bizlere acı. Sonra hepôniz mahva- ladı. Sonra yabani mandayı tcc.elli etmek 
luruz. yolunu tutturarak hakikati itiraf etti: 

Dağ ~stıraplı bir yüzle gülümseJneie _ Canım kiicük yavrunun açlıktan 
çalışarak cevap verdi: aynkta duracak hali kalmamıştı. Son gün-

- Be~ de sizlere acıyorum. Asırlar- lerde müthi11 znyıfl~mı"tı. Nnınl olsa, aç
tlanberi içimde lı:ayruyan, köpüren alet- lıktan ölmeğe mahkumdu. Düşündüm. 
ferden, zehirli gazlardan çok ıstırap çc- Benim de açlıktan başım dönüyordu. 
kiyorum. Ağzımı açıp onları dışarı çıkar- Hem onu kurtarmak, hem de karnımı 
sam, biraz rahat edeceğim. Fakat, etraf- doyurmak istedim. 

taki insanları ve hayvanları düşünerek Yabani manda bu sözleri işitince öf
bunu yapamıyorum. Elimden geldiği ka- kesinden deli gibi oldu. Kocaman boy· 
dar sabrediyorum. Balı:aJım daha ne za- nuzlarile kaplanın üzerine atıldı. Kaplan 
mana kadar tahammül edeceğim? Ama korkusundan etrafındaki ateşi, her fCYİ 
senin hatırın için daha ziyade gayret ede- unuttu. Kaçtı. Atqlerin üzerinden sıçra
ceğim. yap yakasını kurtardı. işte o zamandan 

O günden sonra. küçük Toni elinde beri mandalarla kaplanlann arası açıl
çiçelı:lerle her gün dağa gidiyor, yalvan- mıştır. 

yordu. Dağın civarındaki köylerde yaııyan 
Bir iki sene böyle geçti. Nihayet dağın bütün köylüler, yanar dağın •çtığı alev

tahammülü kalmadı. Bir alqam, kenar- )erden. taşlardan, demirlerden kendile
Clald ormanda tatlı uykularına dalmıt rini kurtaramadılar. Yalnız. buralarCla 
olan kUJlar korkuyle uyandılar. Birbir- bir tek insan hayatta kaldı. ~ da, küçük 
!erinden soruyorlardı. Toni idi. Kiiçiik Toni ortalık biraz yatı· 

- Ne var) şınca yiyecek aramn.k için dolaşmağa 

BiR ICNE TASA SORTüLUNCE 
NtÇiN ISINIR 

Bilmem dikkat ettiniz veya tecrübe-
sini yoplınız mı) Bir iğneyi veya ona 
benzeri, bir tel parçasını t~a sürterseniı!, 
çabuk kızdığını, ekseri yakacak hale gel
diğini görürsünüz. Acaba niçin, diye me
rale etmiş misinizdir. Bakın anlatayım: 

iki şeyi birbirine sürtecek olursanız, 
muhakkak sıcaklık olur. Bu böyle olun
ca, bir iğneyi ta'8 sürterselc bu sıcaklık 
daha kolaylıkla sezilir. Çünkü, evvela 

iKnenin, taş üzerinde kolayca hareketini 
mümükün kılar. fkincisiiğne madenden 
yapılmııtır. Madenler ise, harareti çok 
kolay naklederler. Bu yüzdendir ki, taşa 
sürtülen iğnenin ucu, sıcaklığı kolayca, 
yukan taraflarına gönderir. 

Biz de elimiz yanacak kadar bir sıcak
lık hissederiz. 

KöMOR ISLANINCA NtrtN 
YANAR 

Evlerinizde, sobalarınıza 
- Ne oluyor? çıktı. Dolaşırken, u,:aklarda, biraz yUk- mürü koyuyorsanız çok tesadüf etmiffjt 
Kuılann cıvdtısından ormandaki diğer eckçe bir te!)CC'İğin Üstünde yabani man- nizdir. Anneniz, babanız, veyahıt hizmet-

vahti hayvanlar da uyandılar. dayı gördü. Hemen aklına geldi. Her 

Gecenin karanlığında ormanda müt
hit bir telAı lc:optu. Bütün hayvanlar de
li gibi kaçışİyorlardı. Büyük dağ ağzını 
açmıt kwl alevler, kocaman tqlaP, de
mirler püskürüyordu. 

Bu sırac:la ormanın kuytu bir köşesin
Cle üç arkadaş rahat rahat uyuyorlardı. 
Bunlardan biri bir kaplan, bir dev gibi 
yabani bir manda, biri de yabani manda
nın küçük yavrusu idi. O, zamanlar kap
lanlarla mandalar~n aralan çok iyi idi. 
Birbirlerinden hiç aynJmazlar, kardeş gi
bi geçinirlerdi. 

Ormandan kopan gütültiiden yabani 
manda uyandı. Kulak kabartb. Uzak
tan gelen seslerden, dağın köpürüp cot
tuğunu anladı. Hemen arkadaşı kaplan
la, küçük yavrusunu uyandırdı. Onlar 
Cla kaçmaia baıladdar. 

Artık, büyük dai adam alı:ıJlı kudur
muıtu. Atctten seller, etraftaki köyleri 
basıyor, önüne ne gelirse yok ediyordu. 

Kaplan yabani manda ve yavrusu 
günlerce aç, susuz kottular. Nihayet ta

lcatlan kesildi. Zaten daha ileri gitmele
rine de imkan lcalmaml§tı. Daim ağzın
'dan dökülen kızgın seller dört taraffan
nı çevirmişti. Çaresizlik içinde çırpınıyor
lardL Biraz yüksekçe bir tepeye çikıp, 
orada ortalığın yatqma91nı beklemekten 
bafka bir teY yapamıyacalı:lannı akıl

lan kesti. Bu suretle hareket ebniye ka
rar verdiler. 

Cünler geçiyor, zavallıların da açlık
tan gözleri kararıyordu. Nihayet kap)a
'Jun sabrı tükendi. Küçük manda yavru
suna iıtahla bakmağa başladı. Artık İyİ· 

halde zavallı hayvan da açtı. Etraftan 
topladığı otlan koltuğuna kıstırdı. Doğ

ru mandanın yanına gitti. Ona topladığı 
otları verdi. Hayvan otlara deli gibi sal
dırdı. Karnını doyurdu. O güne kadar 
yabani manda insanlardan hiç hoşlanmaz 
ve anlan yanına yaklaııtırmazdı. Fakat, 
küçük T oninin kendisine iyilik yaptığı
nı görünce onu çok sevdi. Çabucak dost 
oldular. 

Aradan günler geçti. Yanardağın alev
leri kesildi. Ateş selleri çekildi. Yabani 
manda. küçük Toniden sordu: 

- Şimdi ne yapalım~ Nereye gide
lim? 

T oni, biraz düıündü. Sonra ince scsiy· 
le cevap verdi: 

- Artık dost olduk. Birbirimizden 
hiç aynlmıyacağız. Hayatımızı kazan
mak, rahat yaşamak için birlikte çalı§8-
cağız. 

Büyük manda, küçük T oninin bu akd
lı sözlerini çok beğendi. Hemen yola 
çıkblar. Büyük bir su kenannda güzel 
bir tarla buldular. Küçük T oni, günlerce 
çallfh. Ağaçtan güzel bir pulluk yapb. 
Pulluğa mandayı koıtu. Çift sürdüler. 
Uğraştılar. Tohum saçtılar. Altı ay son
ra bir çok mahsw alddar. Bir senelik yi
yeceklerini anbara yerlcıtirdiler. Uzak 
köylerden Taninin methini duyanlar, 
onu görmek için ko111p geliyorlardı. Bir 
kaç sene içinde küçük T oni oraların en 
zengin ve en tanınmıt bir adamı oldu. 

lıte, iyi lı:alpli ve çal11kan olan çocuk
lar, hayatlarında herkesten iyilik görür
ler ve rahat, rahat ya~rlar. 

BRISTOL 
Beyoğlunda 
crwA~nı.Y~ 

çi. kömürü ıslatarak sobaya atar. Buna1 
okul sobalarında da tesadüf edebilirsini~. 
Halbuki, su, daima ateşi söndürür. Bu-
rada İse, kömür ıslanınca daha iyi yanar1 

Acaba niçin? Bir ,ey daha söyliyeyimı 
Mangallar .iyice doldurulduğu zaman ko-

lay yanmaz. O vakit, mangaldan bir kaç 
kömiirü ,.,karırız. Mi.ikemmelcn yanıyor 

görüriiz. Bu. kurnazca bir harekettir. 

Çi.inkü mangalın yanmasına sebep 
yakıcı bir madde olan Oksigen'in, kö· 
mürün arasına girmesidir. YAni, kömÜT 
aralarından hava geçmeyince kömür yan
maL lııte onun için kömürler seyreklct" 
tirilir. O zaman rahat ral-ıat yanar. Bunu 
anlattıktım sonra su ile ıslatmanın sebe
bine gelelim: 

Bir yığın, maden kömürü tozu alıp 

bir deneme yapın. Bu tozlan. evvela. 
yanmakta olan bir atqin üzerine döker· 
seniz. atetin söndüğünü gi:)receksiniz. 
Çünkü bu tozlar, kömürlerin aralannda 
havanın geçmesine yarayan boılulclan 

doldurur. Boıluklar dolunca, hava geçe· 

mez. hava geçmeyince de. atq yanmaz. 
Bu vaziyette iken, atqin üzerine b~taz 
su dökerseniz. aönmüt aöriiıaen köinü
rün yanmaya ba,Jadıiuu hayrede gördf

sünüz. O vakit su, atqi .öndürecek yer .. 
de yaktı diye tatmnamz. Naed mı olu
yor) Su, kömür tozlannı 1alatır ve bir 
araya toplar. Tozlar bir araya toplanmca 

kömürlerin arasına hava girehilir. Han 
girince de atct güzelce yanar ... 

SICAK SU, BARl>Atal NtctN 
ÇATLATIR .,. 

1 - Methur .profesör Mark Karslif 
bir giizellik müeaaeııcsinin sahibidir. Ma
ro( yıldız Lina F rankoni mücuescye mü-
racaat ediyor ve Qf8.k Jermen onu doğ
ruca profesörün muayene oda91na götü
rüyor. Yıldızın boynunda yakut bir ger· 
dawJık ve parmaklarında çok kıymetli 
üç yüzük vardır. 

2 - Profesör, artisti muayeneden son
ra yüz güzelliğini muhafaza için derhal 
elektrik tedavisine lüzum olduğunu sÖy· 
ledi. Lina Frankoni muvafakat etti. Upk 
)ermenin de yardunı ile orta yerdeki 
masanın yanında bulunan tedavi koltu
ğuna uzandı. Parmağında yüzükleri ve 
boynundaki gerdanlığı masanın üzerine 
koydu. Bu sırada profesör, çalan telefo
na gitmiş konuşuyordu. 

3 - Profesör, telefonla görüşmesini 

KA~t fabrikasında bir 
yolsuzluk mu var? 

İzmit kağıt ve karton fabrikasına, Sü
merl>ank müfettişleri gelerek bir yolsuz
luk tahkikatına el koymuşlardır. Fabrika 
idare müdürü hakkında cereyan ettiği 
söylenen ve işten el çektirildiği bildiri
len bu mü~if hAdisede bazı nahoş ve
kayiin cereyan etmekte olduğu şayialan
maktadır. 

Fabrika muhitinde hadise büyük bir 

TAZE 
ucuz 

bitirdiği zaman uşak J ermen, elinde 
elektirilc cihazını taşıyan kutu ile içeri 
giriyordu. 

Kutuyu masanın üzerine koydu. Ka
pağını açb. Elektrik. cihazlarını işler bir 
vaziyete getirdi ve çekildi. Fakat yanda
ki odanın açık lcapwndan profesörün 
artisti nasıl tedavi ettiğini görebiliyordu. 

4 - Elektrik tedavisi baıladL Elek
trik cihazının motörünün ses.i bir müddet 
devam etti. Profesör, artistin yüzünde 
ve boynunda fennin icap ettirdiği teda
viyi yaptı. Ve tedavi müddetince de ci
hazın kutusu masanın üzerinden bir ye
re oynamadı. 

5 - Profesör iıini bitirdikten sonra 
cereyanı kesti. Aletleri 'kutuya bizzat 

yerleıtirdi. Kapağını kapadı. Kutuyu ma
sanm üstünden alarak uf8'imı ~ğirdı ve 

Bulgaristan Kenet kur
may başkanbp 

Sofya 10 (A.A) - Geçenlerde Sofya
da öldürülen general Peefin muavini ge
neral Hacı Petkof genel kurmay başkan
lığına tayin edilecektir. 

teessür uyandırmış bulunmakla beraber 
sıkı bir ketumiyet muhafaza edilmekte-

TEMiZ 
ez= 

iLAÇ 
Her türlü tuvalet 
Hamdi Nüzhet 

çeşitleri 

Çançar 

SIHHAT ECZANESi 

BAŞDURAK 
Hanı 

Büyük Salepçio' -" 
Karşısında 

• . '\O 

T o p AN E 

Terazileri 
Ttirkiyenln en birinti terazi labr!kasının 

mulatıcbr. Taklitlerinden sakınınız ... 
ma· 

OSMANiYE 

Evlerinizde, çok defa raatlarınaız. Bir 
cam bardak içine ncak ııuyu birdenbire 
koyunca. bardak çatlar. Hatta bu yüzden 
çok defa da belki anneniz size gücenmit
tir. Bunun sebebi çok kolaydır. Biliyor· 
sunuz ki, sıcak, her cismi genişletir. So
ğuk ise daraltır. Camda da böyle. Siz 
bardağa sıcak su veya süt koyunca bar
dak iç tarafdan ısınır, genişlemek ister. 
Halbuki dış taraf ısınmamıştır. Birden
bire genişliyemez. Geniş_liyemeyince he-
men çatlayıverir. Bu genişlemeyi raylar- Buradaki sebep: suyun, buz haline gelir- görünür size. Fakat hiç tuhaf değildir. 
da da görmüşsünüzdür. Genişleyince ken hacminin küçülmesi ve etrafına taz- Çünkü kalın bardakta, bardağın içi, dı· 

Sirkecide 
WWWAirBICifV"A.r"~ 

Bu her iki otelin milc;teciri Türkivenin en eski otelcisi BAY OMER LUT-
~~- 43 senelik tecrübeli idaresiyle bütün EGE halkına kendisini sevdir-

Otelleriade misafir kalanlar, kendi evlerindeki rahata bulurlar. 
ı.t.abuWa bütiin EGE ve hmirliler bu otellerde buluşurlar. 
Bir cnk hususiyetlerine ila\vden flader mtithi' ucuzdur. 

hatlar çarpılmasın diye rayların arasın· yik etmeeidir. şından daha çabuk ısınır. Yukankı soru-

da, küçük bir geniıleme payı bırakılır. KALIN BARDAK NiÇiN da da gördüğünüz gibi, bu denk gelme-
Soğuk da, cisimleri daraltır dedik. Kı- ÇABUK ÇATLAR mek yüzünden bardak çatlar. ince bar-

şın, bir bardağa MJ koyarak pençcre önü- dalcta böyle değildir. Hararet iç ve dışa 

ne bırakırsak, bu bardak buz tutar, sa· Evlerine süt bardağını kalın alan ba- kolayca ve müsavi olarak yayılır, sıcak-
bahleyin hazan buz tutan bardak veya balar, bardaklann sık sak kınldığını gö- lıktan olan genitleme daha kolay vücu
sürahinin çatladığını görürüz. Bunun ee- rilrler. Halbuki, süt bardalı:lannız ince da gelir. Bu yüzden bardak lunlmalı:tan 

bebi. hardalın dand1n11 olmua değildir. olursa böyle çabuk lunlmaz. Bu. tuhaf kurtulur. Onun için ince bardak kullama •. 

ona teslim etti. 
Artist Llna F ranlconi, elektrik sersem· 

liği hail üzerinde olaralc yerindca kalktı. 
Stüdyoda iti vardı. Vakit gelntİftL Ace
le olarak profesörden ayrıldL 

6 - l.ina F rankoni stüdyoya geldiği 
zamandır ki gerdanlık ve yiiZü)derinl 
profesörün odasında ve masanın üzerin· 
de unuttuğunu hatırladı ve telefon etti. 

Masanın üstünde sadece gerdanlık du· 
ruyordu. Yüzükler kaybolmuıtu. 

Ankara Radyosu 
BUOIJN 

Saat 12.30 Müzik (Küçük orkestra) 

13.00 Saat ayan ve haberler. 13.U 
Müzik (Türkçe şarkılar - Pl) 13.40 Ko
nuşma (Ev kadını saati) 13.55.14 Mü· 
zile (Kan§ık program - Pi.) 17.30 Müzik 
(Cazbant - Pl) 18.00 Plak seçimi-Skeç
yazan (Ekrem ftnit) 18.30 Saat ayan 
ve haberler. 18.40 Müzik (Yayla türkü
leri) 19.10 Konuşma (Çocuk saati) 19. 
25 Müzik (Serenatlar) 19.45 Konserin 

takdimi. 20.00 Müzik (Radyo orkestra
sı - Şef. Hasan Ferit Alnar. 

21.00 Saat ayan ve Arapça söylev. Zl. 
15 Müzik (İnce saz !aslı) 22.15 MUZik 
(Varyete - Pl) 22.45.23. Son haberler ve 
yarınki program. 

YARIN 
Saat 12.30 Müzik (Bir virtüoz.un plAk

lan) 13.00 Saat ayarı ve haberler. 13. 
10.14 (Müzik (Kabare) 

18.00 Müzik (Dans saati) 18.30 Ko
n uşma (Doktonın !'aati) 18.45 Mt!Lik 
(Neşeli plAklar) 19.15 Saat ayarı ve ha
berler. 19.25 Müzik (Viyolonsel - F.d.ip 
Sezen konseri) 

19.40 Temsil hafif bir komedi (Ku
yumcuda) yazan (S. Moray) 20.00 Mü
zik (On dokuzuncu asırda Türk beste
karlarından bir kaçı) 21.00 Saat ayan 
ve Arapça söylev. 21.10 Müzik (ince saz 
faslı) 22.00 Konuşma. 22.20 Müzik (Kü
çük orkestra) 

l - Persişer Tanz (Mussorğski) 
2 - Menbağ (Delib) 
3 - Senfoni No. 2 Adajyo Allegro 

(Haydn) 

4 - Çocuk oyunları (Bizet) 
5 - Raymond - Üvertür - (Tomas) 
6 - Noktürn mi minör (Şopen) 
7 - Macar dansı No. 1 (Brahms) 
23.15 Müzik (Sinema melodisi) 
23.45.24 Son haberler ve yarınki prog-

ram .. 

AŞÇIRAŞI MAllKA 
Makarnalar 

s-ı;,,w ...-.m Birincilik ..-...-1re ..... 
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HERKES B LMEL • 
ı 

• 
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Et ,.e sebzelerin iyice pişmemcsindcn, mryvnlanıı güzelce yıkanmamasından, iç.ilen suların temiz ve saf olmamasmdnn lıtısıl olan solucan dediğimiz barsak kurtlan en muzır hayvanlardır. Banlar, ince bannğm iç zanna yapıprak w bu 
. emerek yetişir ve ürerler .. Ekseriyetle ~ocuklarda bulunur .. 

kansızlı!t, hazı sızı ,, karın ağrıları, k rın şişme eri, burun makat kaşınması, ishal, oburluk, baş dönmesi, salya akması, sar'aya 
enzer s· · halleri, gece korkuları, görmede, işicntede bozukluk hep bu kartların tesiridir-• . .. . . 

i 1 UVI 1 
t~ Bu lnırtlnnn en birinci devasıdır. Büyük ve küçiikJcre kemali emniyet ve itimatla verilir. Her çocuk seve seve yer •• Çocuklnnnıza senede bir defa ihtiyaten veriniz. AiJc doktoruna danışuıız.. Sıhhat vekaletinin resmi müsaadesini b!izclir. • 
ti Tarzı istimali kutulnrın içinde ~ nzıbdır ...... Fiati her eczanede ·20• kuruştur- ( i S l'tl E T ) ismine dik.kut ........ 

~ 
Emlak ve Eytam Bankasından: 

Esas No. Yeri No.su Kıymeti T.L 

c. 12 Karşıyaka Alaybey Günaydın sok. 
Ada 188, Parsel 5. 

20, 20/A, Ev 
20/ 1 

M.2 
139 
159 
M2. 

1100 
1000 

220 
200 

tenviratınızda Osram-ID-ampuJu kuJlantna%. Osram ·B·ampullannın ·aşık~ 
verimleri sarf ettikleri cereyana nisbede harikuladedir. yani ucuz r.iy• 

temin ederler. ,.. .. • c. 25 
?5/1 
J.512 
c. 51 

c. 5 t/1 
c. 51/2 
c. 51/3 
c. 51/4 
c. 51/5 

c. 52 
c. 63 

c. 73/1 

c. 105 
c. 152 
c. 153 

c. 159 
c. 180 
c. 223 

ikinci Sultaniye Mah. Nezaket S. Y ~ni 

ikinci Sultaniye Eşrefpaşa 
Nezaket sokak. 
ikinci Sultaniye Eşrefpaşa Cad. 

taj 

» » lkiçeşmelik Eşrefpaşa 
» 
> 

lP 

)) 

> > 
Ada 21, Parsel 7. 

» 
> 
» 

> 
» 
> 

ikinci Sultaniye M. Nezaket Sokak 
Ahmetağa Mah. Yemiş çarşısı Eski 
ve Sağır sokak Yeni 

Ada 223, Parsel 5. 

24, 24/ 1 üç ev 
24/ 2 

2 

723 
725 

727 
729 
731 

4 taj 
25/24 

Ev197,75 
M2. 

Dükkan 
> 
> 
> 
> 

Ev 

23/24 Mağaza 58. 1\12. 

Kar ıyaka Aleybey Han sokak. Yeni 23, 23/ 1 Ev 
Ada 188, Parsel 5. 

Karşıyaka Turan Menemen Cad. taj 183 Bahçeli ev 
Karşıyaka Alaybey M. Mirat eski 48 ev 
Ahmetağa M. Şamlı sok. eski 27, 27/1, 27 /2, 27 /3 Ev 

yeni 35, 35/J, 35/2, 35/3 
Şeyh Mah. Osmanzade sokak yeni 7 /2, 7 / 4 Depo 
Mesudiye M. ikinci Kordon. eski 368 yeni 1 18/2 Ev 
Fatih M. Mahmut ağa sokak. yeni 75/77 Ev 
Ada 495, Parsel 6. 

Selimiye mah. Tramvay caddesi 
Adn 480, Parsel 5. 

Selimiye Mah. Tramvay caddesi 
Ada 480, Parsel 6. 

yenı 176 Aile evi 

yem 178 ev 

1750 

1700 

1500 

1500 

2000 
1 

2000 
600() 

2000 
3800 
2250 

350 

340 

300 

300 

400 
400 

•200 

400 
760 
4 

700 

400 

l 

l 
c. 258 

c. 259 

c. 226 

c. 96 

Selimiye Mah. Tramvay caddesi 
Ada 480, Parsel 6. 

Reşadiye Tramvay caddesi 

taj 174 

taj 1123 

ev 

ev 484 
M2. 

3500 

2000 

1500 

5000 

300 

1000 MPULLARI 
izahatı yukarıda yazılı emlakin PAZARLIKLA satışları 20. 12. 938 SALI günü saat ONDA yapılacak- AEG 

Türki)c Vekilleri: 
Elektron 

tır. 

İstekli olanların hizalarında yazılı depozito akçesini veznemize yab"arak artırmaya girmeleri ve yanla-
Türk Anonim Şirketi 

İSTANBUL P.K. 1144 
Türk Anonim Elektrik Şirkeci Umumiyesi 

nnda birer fotoğrafla nüfus tezkerelerini getirmeleri.. 1 1, 15 4349 (3079) - İ ST AN BUL P. K. 1449 

lzmir P<smuk mensucatı Türk 
Anonim şirketi Kaput bezi satış 
fiati. 

Tip No. .l\farkası F.ni Santim 36 metrelik bir topu 
Satı finti 

Kuruş 
4 At 85 655.-

14 At 75 595.-
!i Değirmen 90 759.-
5 Değirmen 85 726.-
8 G~k ~ m-
8 Gcyil· 75 665.-
D Tnyynrc 85 • 675.-
9 Tnyy:ırc 75 615.-
1 Köpekli 85 653.-

1 bu iiatler fobrikn tc limi snhş fiati olup ambalaj masrarı müşteriye aittir. 
25 toptan nsağt satı~lnrda yukurıdaki (iatlerc yiizdc 2 znm clwıur. 

1 
1 

ECZACI 

s 

. .. 
ı 

A 
• 

Cildinizi korur 
Teninize Tazelik 
üzellik Bahseder 

~ 

Depn$u: A-feshur Sifa Eczanesi 

\ , 

~ 

Saçları dö ülenlere ~omoien Kanzu' 
Sndnnn dökiilmcsinc \(' kepeklenme ine mani olur. Komojen saçların kbk

leri~i kuv\'ctlcndirir \'e besler. Komojcn snçlnrın gıdasıdır. Tabii renklerini 
bozmaz, Iutif bir rnyihnsı vardır. Komojcn Knnzuk saç cksiri maruf ecznnc
lerlc ıtriyat ınağazalarmda bulunur. 

iLAN 
il Daimi Encümeninden: 
Efrefpqa hastanesi etü dairesi inJaab ( 999) lira ( 48) kuru~ keıif 

tutarile ve 15 gün müddetle açık ebiltmcye konulduğundan isteklile
rin 2490 aayıh yasa hükümlerine göre hazırlayacaklıın tcminatlarilo 
birlikte 26 birinci kanun 938 paZartesi günü saat 11 de 11 daimi encü· 
menine bu YRnDalan. 4344 (3078) 

IZMIR iKiNCi HUKUK MAH
KEMESiNDEN: 

Namazgah Ali Reis sokak 21. 
No lu. evde oturan Halil Kural 
tarafından karısı aynı yerde otur
makta iken halen ikametgahı 
meçhul Hediye aleyhine açılan 
tali.kın subutu davasının Hediye
nin gıyabında icra kıhnan tahki-
kat ve muhakemesi sonunda: Ha
lilin Hediyeyi eski ahkama göre 
medeni kanun netrinden evvel 
340 senesinde botamıt olduğu 
tahitlerin tahadetiyle tahakkuk 
eylemit olduğundan K. medeni • 

1 

nin sureti meriyet ve ,ekli tatbi
ki hakkındaki K. nun 1 ve 9 uııcu 
maddeleri hükümlerine göre J-la· 
lilin Hediyeyi o tarihte bo~a~f~ 
olduğunun subutuna ve ınasard; 
muhakeme olan 1324 kurufn . 
Hediyeye yükletilmesine te111yiıı 
kabil olmak üzere 1-12-1938 tıı· 
'h' d k 'ld· - · uıuleı1 rı ın e arar verı ıgı ve 

tanzim kılınan gıyap ihbarnnıne~ 
. . H d' . 'k taahın• sının e ıyenın ı ame o 

meçhuliyetine ~ebni ~ahk~~ 
koridoruna talık kılındıgı te ·r 11 
makamına kaim olmak üzere 1 8 

olunur. 4363 (3082) 



TElfJUJR 

Reisicümhurumuz lnönü 
Dün lnebolunun coşkun tezahüratı 
arasında zonguldağa hareket ettiler 

latanbul 1 O (Telefonla) - Büyük Şef ı İnebolu 1 O (Hususi) - Büyük Şef/ lnebolu başdan başa bayraklarımızla 
l.nıet lnönü bugün saat 9,25 de lnebolu ı' İsmet lnönü, saat 12,2 5 de ine boluyu donanmıştır. Halk büyük Şeflerini ara
.erinde bulunan Güre kazasını şereflen- şereflendirmişle~ ve binlerce İnebolulu ! lannda görmekten sevinç içindedir. 
SLdiler ve coşkun tezahüratla karşılan- ve köylerden gelen halkın coşkun teza- İnebolu 1 O (Hususi) - Büyük Şef 
,iııutlardır. hürah arasında karşılanmışlardır. ismet lnönü bugün öğleden sonra saat 

Milli Şef, Güre hükümet konağında Milli Şef, çarşı içinde bir müddet ya- 15,40 da limanda bekliyen Savorona ya-
)lluhtelif sanatlara mensup halkla konuş- ya yürüyerek halkevini teşrif buyurmuş- tına binerek lneboludan ayrılmışlardır. 

lardır. Burada hükümet memurlan, ve Halk, Reiıicümhurumuzun gelişinde 
lluılar, hükümet memurlan ile de temas 

halk ile temas etmişlerdir. olduğu gibi ayrılışında da büyük tezahü-
~i§lerdir. Burada bilhassa Güre bakır 

Halkevinde bir buçuk saat kalan Is- rat yapmış ve yaşa sesleri arasında Savo-

l:iirnhurreiaimiz 
Mowy.a oordılar 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -

ZONGULDAKveKARABOKTE 

Hava müsait olursa Savorona yatı ile 
Zonguldağa gidecekler ve kömür havza
sında mühim tetkiklerine devam ede
ceklerdir. 

Şefimizin Karabükten Ankaraya dön
meleri muhtemel olduğu gibi seyahatle
rini T ralı:o:ona kadnr uzatma.lan da ihti
m~J dahilindedir. 

BARTIN ve CiDE DE BEKUYOR 

lstanbul 1 O (Hususi) - Şimali Ana
doluda etraflı bir tetkik seyahatine çık
mış olan Cümhurreisimizin Bartin ve Ci
deyi de ~ereflendirecekleri bildiriliyor. 
Bu .sahil ~ehirlerinde halk lnönünü kar
ıılamak için sevinç heyecanı içindedir. 

-*-
met lnönü halkın coşkun tezahüratına rona limanımızdan ayrılmıştır. 1 

Bundan sonra ismet Jnönü lneboluya karşı halkevi balkonuna çıkarak halkı Reiıicümhur evvela Cideye, ~radan 
~iru yollarına devam ehnitlerdir. selamlamışlardır. da Zonguldağa şeref vereceklerdır. 

... deni hakkında izahat almışlardır. Rusyada 
Köyler için 300 sey

yar Tiyatro 

Erzincan hattı açılıyor 
Son dört sene zarfında, Sovyetler 

birliğinde, Kolkhozlar ve Sovk.hozlar 
için 300 seyyar tiyatro tesis olunmuş

tur. Bu tiyatrolar, raportuarlanndaki pi
yesleri, Sovyetler birliği milletlerinin 30 

Heyet Sivasta t • hA k lisanında oynamaktadır.. Roportuarlar, 

arı ı Ongre şehir tiyatroları roportuarından pek az 
farklıdır. Ezcümle bu seyyar tiyatrolann 

binasını ve 1 1 
e de oynadığı eaerler arasında, O.trovskinin 

ate Ye eri gez ı ciki efendiye hizmet eden uşak>ı, Gor-
kinin c:Jeleznova> ıı, Moliyerin c:Zoraki 

İstanbul 1 O (Telefonla) - Erzincan Heyet Sivas kongresinin toplandığı ta- ı dafaa ve Nafıa vekillerinden maada Or- tabib> i ve buna mümasil diğer piyes ve 

laattıru açmak Ü7.el'e Erzincana gitmek- riht binayı, HaıTcevini ve memleket has- general Fahredin Altay, Ktızını Orbay, komediler vardır ki bunlar halk arasında 
le olan heyet bugün Sivas istasyonunda . . . . Ali Sait ve umumi müfettiş Tahsin Özer büyük rağbete mazhar olmaktadır. Bu 
lto§kun tezahüratla karşılandL Nafıa ve tanesıru ge:ıınuştir. Heyet 4.5 saat Sivasta ve birçok saylavlar bulunmaktadır. He- aeyy&r tiyatTolann her oyununda on bin-

ID.illi müdafaa vekilleri Sivas cer atelye- kalmıştır. yet, Divrik Demirdağ madeninin kü§at lerce seyirci bulunmaktadır. 
lbıi gezdi izahat aldılar. H '"' f 1 uI akt * eyette .ınaari , Hariciye, Milli mü- resminde de b unac ır. - -

------------ Fransa kabine.:i mec-
Panamerikan konferansı Belçika ile Alman- listen itimad kazandı 

Peru Cümhurbaskanı tarafından acıldı da Faris 10 (Ö.R) - Mebusan meclisi 

L
. ~ • ya arasın hükümetin umumi siyaseti hakkındaki 
ıma, 10 (A.A) - Sekizinci Panamerikan konferansı du'"n 

Cümh b u:ıkonomik müzakerele~ müzakerelerden sonra kabineye 241 mu-
. · . ur atkanı taraf andan 22 memleket mümessillerinin itti- & 
tırakıyle burada kongre sarayının kubbeli salonunda açılmıttır. mutasavver olmadıtı halif reye karşı 315 reyle itimadını bil-
Hükümet erkanı ve kor diplomatik le açılıt merasiminde hazır bildiriliyor cli~~ş~r. Böylec.e ~aladiye kabinesinin 
bulunmuftur. Brüksel 10 (Ö.R) _ Kral bu sabah harıcı sıyasetle bır1ıkte B. Pol Re.~o ta-

Cimbur b&fkanı Benavidea söylediği nutukta cenup Ameri- Belçika işçi partisi reisi B. Emil Vandcr- rahvndan hazırlanan. ve semerelennı ve~-
kaa dnletlerinin politik ve milli iatiklilleri için olan mücade- ,·eldi kabul etmiştir. mcge başhyan mali programı da tasvıp 
I• iain tarihçeaini yaptıktan ıonra demiştir ki: Belçiknnın ilk kralı birinci Leopold olunmustur. 

Peru daima li.tin Amerika devletlerinin pasifik tesanüdünün 10 ilk Kanun 1865 te Laaken şehrinde 
f&IDPiyonlanndan biri olmuftur. Bu manevi birlik kendiaine ölmil§tU • .Bu tarihin yıldönümü müna.ııe... 
h& met Ye riayet ettirmek için kuvTetli .kalmak istiyen Ameri- betiyle birçok vatanperver ~lteri 
kamn malik olduğw en kıymetli teYdir. Fakat bu arzu ne poli- Laakende ilk kralın mezanna çelenkl4!r 

-*-

tik ne de ekonomik aahada bir emperyalizme müncer olmama- koymuşlardır. 

Bursa ve Taşoav ~ 
da tütiin vaziyeti 

lıdır. Dünya konferansımızın kararlarını endifeye düfmeden Bri.iksel 10 (Ö.R) -Resmi Belga ajan- İstanbul - Bu sene Bursada üç mil-
beldiyebilir. Amerikanın vazifesi mütterek menfaatlerin parça· sı şu tekzibi neşrediyor: yon kilo tütün idrak edileceği talunin 
lanması değil korunmasıdır. Bir Belçika delegasyonunun Kolonya- edilmektedir. Taşovadan gelen haberlere 

Berlin 10 ( ö.R) - Meme) Diyet meclisinin yapılacak intiha- ya hareketi münasebetiyle Almanya ve göre gecen sene bu havali tütünlerinin 
bat arife.inde Memelde fikirler oldukça gergindir. Memel Al • Belçika arasında ekonomik müzakere- çok düşük bir fiatle satılması neticesi 
manian bu arazinin Almanyaya iltihakını istemektedir. Alman ler cereyan edeceği iddia edilmiştir. İki olarak bu sene tütün zeriyatı sahası ge
partisi yeni Diyet meclisinde ekseriyeti temine hararetle çalıtı· memleket arasında ekonomik müzakere- çen seneye nazaran az olmuştur. 
yor. 420 yahudi ailesi timdiden Memelden ayrılmıftır. lerin mutasavver olmadığı öğrenilmek- Taşova mıntaknsında takriben yarım 

dir. milyon kiloya yakın henüz satılmamış 

-·- ekici tütünü mevcut olduğu gibi yerli 
R 0 m an yad a tüccarın elinde de hayli stok tütün var

dır. 
Sakın yaramaz:ık yapma 

tiabnnede gelecek ha~ta -*-
i;~ıüe ~~ e.ie5li~~H: Ş. ~sıtahigrcla bereket• 

ya~iiacat~ u y~ğmarlar 

SA.lllFE J 

SON HABER 
' 

Kedi sürüleri besleyen Tenasüple 
Memnune dövüştüler 

lstanb~l 10. (Hu~uıi) - Çenberlitafla kira ile oturduğu bir 
evde ellı kedı beslıyen ve kedilerle beraber yatıp kalkan T e . 
nasüp adındaki kadınla ev ıahibi Memnune arasında kedi sü
rülerine tahammül edemediğinden dolayı bir kavga çıkmıstır. 
Kavgaya polisler müdahaleye mecbur olmutlardır. Netic~de 
i~i kadın cürmü m~fhut ~a~ı~arak mah~emeye sevkedilmiı;ler
dır. Muhakeme, tahıt celbı ıçm ba~ka bır güne bırakılmıştır. 

Karpatlaraltı Rüten yada köylü 
gruplarile askerler arasınde 

kanlı vuruşmalar oldu 
Ungvar 10 (A.A) - Karpatlaraltı Rutenyasından gelen mül

tecilerin adedi dokuz bini bulmuftur. Volocbin hükümeti ple • 
bisit aleyhinde tiddetli bir propaganda yapmaktadır. Ordu ih. 
tiyaçlan için erzaka Taziyet edilmit olması kanlı hadiselere se
bebiyet vermektedir. 

Strpa civarmda bir köylü grubu aakeri demye~ ıilihla mu
kavemet etmittir. Cereyan eden müsademe neticesinde Çek as
kerleri ric'at etmek mecburiyetinde kalmıtlardır .• 

V&rfOva 10 (A.A) - Diyet meclisi intihabat kanununun ta
dili meaelesini tetkik etmek üzere otuz azadan mürekkep bir 
komisyon tetkil etmiftİr. Maliinı olduğu veçhile meclislerin fes
hi hakkında Reisicümbur tarafmdan nqredilen mesajda yeni 
parlamentonun b&flıca vazifesinin intihabat kanununu ıalih 
etmek olduğu zikredilmittir. 

Romanyadaki siyasi mevkufların 
imzaladıkları deklarasyon 

Bükret 10 (A.A) - Rador ajanıı bildiriyor: 
Eski lejyoner hareketin amil ve taraftarlarından olmakla 

maruf ve timdi Brasvo hastanesinde mevkuf bulunan profesör 
Nae Fonesku mevzuubahs hareketle asli mütaanit olmadığını 
ve V aslaide mevkuf bulunan 318 taraftarın krala ve rejime kar • 
fı bağlılıklarını bildirerek ~12 tarihinde ne,redilmit olan kol
lektif beyannameye iltihak ettiğini beyan etmittir. 

Kodreanunun eski muavini Zoveianu da bu mealde bir dek
larasyon imza etmittir. Vaslaide mevkuf bulunan ve mü~terek 
beyannameyi imza etmİf olan 318 kiti arasındaki 34 papaz bu
gün ikinci bir deklarasyon imza ederek evvelki hattı hareket -
lerinin manevi sebeplerden ileri geldiğini bildirmekte ve krala 
hukuka ve kanunlara karfı mutlak sadakatlerini ilin ederek 
bütün eyi Romenleri dahili tarsin ve hariçten selebilecek gayri 
dostane her türlü te,ebbüse kartı bir mania tetkil etmek için 
aamimi bir larrdetlik içinde birleşmeğe davet etmektedirler. 

Hind kadınlarında 
Makyaj iptilisı ne halde? 

Bükrcş 10 (A.A) - Neşredilen res- ş.Knrnhlsar 10 (A.A) - Bir mUddet-
mi bir tebliğde bilclirilcliğine göre na- t.enhcri havaların eyi gitmesi ve bir haf- Asırlarca evvel Hint halkı modern beri Türk kadınları da par.ma .. ıarma kı
zırlar meclisi <lün ok5am Kral Karolun tadanberi de bereketli yağmurlar yağ- kozmatik, pudra ve saireden daha tesir- na sürerlerdi. Hatta bir Anadolu adeti 
riyasetin<lc top1rınmış ve uzun süren bir mnsı dolayısiyle çiftçiler hararetli bir su- li olan bar.ı sulu kremler kullanırlar. o olarak hala devam etmekte olan başka 
m~~rcden ~o~ra celse tatil edi~mişt~·· rette güz ekimine devam etmektedirler. zaman dünyanın bunlardan haberi yok- bir usul de yeni doğan çocukların göz
I~~cl~sın mesaısı gelecek Çarşamoa gu- Hava şartlan böyle müsait gitmekte de- tu. Hintliler evvelce olduğu gibi şimdi lerine sürme, parmaklarına kına yak-
nu nıhayet bulacaktır. vam ettiği takdirde bu yıl güz ekimi her de cildi yumuşatan ve tabii bir güzellik maktır. 

Eyi hnber alan mahfiller kabinede d~ yıldan fazla olacaktır. . . Göz süsü eskiden beri Hintli kadm-
ğişiklik yapılacağı hakındali:i haberi te- -*- ve taravet veren (Sofran) demlen hır }arı alakadar etmiştir .Hintli kadınlar 
yid etmekte ve bu dcği~kliğin gelecek madde kullaıµnaktadırlar. gözlerini güzel göstermek için, göz ka-
hafta içinde yapılması ihtimali olduğu - B • Stoyadinoviç Avrupa kadınlannın parmaklan.na paklarının altına siyah boyalar sürerler-
nu söylemektedirler. Pederalizm likrini sürdükleri ojelerin eski Hint kadınları di. Hintli kadınlar ayaklarına ve par-

Atinafia bne istila tenkit ediyor tarafından kullanıldığı anlaşıhnıştır ki, mak.Ianna bir takım yağlar sürerek. ta-
Atina 10 (A.A ) - P.T.T. müsteşarı Bclgrat 10 (A.A) - B.Stoyadinoviç bu usulün Hindistandan avrupa ve Ame ravctini muhafaza ederlerdi. Alınlarına 

B.Nikolopulos hususi sebeplerden dola- Belgratta otuz bin kişinin önünde söy- rikaya yayılmış olması kuvvetli bir ih- siyah ve hazan da kırmızı boya sürerler. 
yı istifa ettiğinden yerine avukat ve eski !ediği bir nutukta devletin birliği pren- timaldir. Elleri ve ayaklan boyamak, Sindhur denilen bu boyayı dullar ve kız· 

Kendi boyundan büyük olan bu kö- . K~~ekler yalnız kü?iikleri değil, ken- mebus B. Polizoghopulos tayin edilmiş- sibinde ısrar ederek federalize fikrini erkeğe daha şirin görünmek arzusu es- ların kullanmağa haklan yoktur. Fo .. 
peğe §eytanca bakışları ile bu ihtan ya- dılennı seven her kcsı severler ve .. Se- tir. tenkit etmiştir. ki bir Hint ananesidir. Onlar parmak- toğraflarda Hintlilerin bu ananelerini 
pan mini mini parmağın sahibini elbette vildiklerini de bilirler. }arına kına sürdükleri gibi asırlardan görecekSiniz. 
tanıdınız. Onun hepinizin ve hepimizin Sahibinin boynuna sanlan bu köpeğin 
sevgiliai Şirley olduğunu size söylemeğe j yüzündeki sevince dikkat ediniz.. 
hacet yok .• 

idaresinde 
.~ıiLLİ Kü'J'VPHANE SJNEMASI 

BUGÜN 
Senenin en büyük Fran.;ız filmini takdim eder 

Aşk Bahçeleri 
elis ve harikulade güzel bir Fransız lilınL-

Baş rolde : Son senenin en güzel Fransız yıldızı 

Yluane Romance Piere Ernolr Loals .Jonueı 
SEANSLAR : 3 - 5 - 7 ve akşamlan da 9 da başlar 

Cumartesi saat 1 de talebe 15 kuruştur. Pazar günü saat 11 de çok ucuz 

aile matinesi Salon 20 koltuk 30 ~ 

' -

SiNEMASI 
Bugünden itibaren 

Beklenilen büyük program 
Dilber İspanyol artist ve şantözü 

IMPERIO ARJANTINAin 
Büyük sehhar temsili 

ENDÜLÜS GECELERi 
Carmen romanından filme alınan bir şaheser 

Ayrıccı zengin teferrüat 
1 elef on 3646 

SEANSLAR : 2.30 4-JO 6.50 9 
CVJIARTESİ • PAZAR 12 2.JO 4-30 9 

" 

1•~ .. .-. ... m~ 
7 Birinci kanun Çarşamba matinelerinde İsmet~ buhTIDda 

TEL:4065 TEL: 4065 

Yeni Sinemada 
Görülmemiş zengin program • 4 Saat Otuz üç 

Jıısım birden 
Türkçe izahatlı FOX JURNAL 

1 - KARA KORSAN Türkçe 
Sözlü Şaheser 

2 - BiR MiLLETiN ISTiKLALi 
Kahramanlık rekoru - Dehşet ,·erici Ko,•bay filmi 

Fiatler : 20 - 25, talebe 15 - :?O SF..ANSLAR : 1,15 3 • 7 de ,_ ., 



Büyük aşR v ~ macera romanı 
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Kavalyesinin sözlerini dinler gibi du- 1 - Muhakkak gönnüc;l 0 rdir. Diye dü
ruyor. Fakat gözleri ile de mütemadi- şündü. Ne-O"'n .. Neden ben;rn tav~iyc-

ı)'en birisini aradığı anlaşılıyordu. lerimc riayet etmedi. Onun buraya r e!-
Jan: mesi muhakkak Lorans L"'lya içirırlir. 
- Bak .. Dedi. O dıı seni arıyor. 
- Acaba .. Böyle bir saadeti ummıyo-

rum. 
- işte bak.. Bizi gördü. 
Kadın hnk.ikatcn onları gönn~ ve 

dudaklarında birdenbire memnuniyet 
ve sevinç tebcss:ümil yer bulmu-stu. 

Bu kadın.. Tatiyana Pogozeska idi. 
:Ve dudaklarındaki tebessüm de Hami
yi gördüğündeıı değil. Hanrinin yanın
da Janı gördüğü içindi. 

Tatiyaruı... Jaru göreceğini hiç ümit 
etme~işti. 

Jlk hayretini çabuk ;rnpteUİ. Şaşır

,ınadan dansa devam etti. 
Hanri onun her hareketini gözleri ile 

takip ediyordu. 
Hanri: 
- Şimdi, dedi. Iş kurnazca har.cket 

etmekte ve masasına dönerken onun 
yolu üzerinde bulunarak kendimizi gös
termekte .. Jan ... Be.nimle be.rdber gel.. 
Çok heyecanlıyım. B elki bir gaf yapa
rım. Işte dans bitti. 

liaydi ..• çabuk ol... 
Bir kaç dakika sonra Hanri genç ve 

güzel kadının önünde eğiliyordu. 
- Milsaadç ederseniz size en samimi 

d9stum ve arkadaşun Jan Lö Helycyi 
f.akdim edeyim. 

Ve sonra Jana döndü. 
- Madam La Kontes Pozcska .. 
Diyerek kadını prezante etti. 
Tatiyana, güler yüzle Jana döndü. 
- Mösyö Lö Helye §Üphesiz benim 

hatırımda çok tatlı bir yer işgal ettiği
nin farkında değillerdir. 

Dedi. 
- Beni mahcup ediyorsunuz madam. 

Fakat ne münesebctle olduğunu bilmi
vorum. 

- Sizin iştirak ettiğiniz bir çok spor 
müsabakalarında hazır bulundum. Si
zin en hararetli takdirkarlarınız arasın
da ben de vardım. Bilhassa Kolomp 
stadyomunda Amerikalılarla yaptığınız 

müsabakada •.• 
- Evet. .. Evet... O müsabakada re

ıkor kırmak için çok uğraşmıştık. 
- Bilhassa sizi bütün stadyom çıl

gın gibi alkışlamıştı. Hatırımda kaldı

ğına göre Javclo'da 58 metre atinıştı

nız. 

- Hakikaten öyle .• 

Hanri söze karıştı: 
- Madam Pogozeska gibi güzel bir ka

dının hatırasında bu kadar esaslı bir 
7er bırakmak Jan için en büyük ve tat
lı mükafattır. 

Jan ise Tatiyanaya teşekkür etti. 
- Beni çok sevindirdiniz madam ... 
Dedi. 
Bu spor hareketlerinin siz.de bu kadar 

derin, devamlı ve unutulmaz bir hatıra 
bırakacağını ummayordum. 

Hatta onları bizzat ben kendim bile 
çoktan unutmuştum. 

Konuşarak yürüdüler ve bu geceki 
tesadüf için genç doktorun evvelden 
tuttuğu, hazırlattığı kenarda bir masa
nm önüne geldiler. 

Tatiyana masanın yanındaki koltuk
lardan birine oturdu. 

Jan , arkada~ını onunla baş başa bı
rakmak için: 

- Bana mü,aa<le edniz madam .•. 
Dostlarım var... Beni bekliyorlar ... 
Onların yanına gidiyorum ... 

Tatiyana elini uzııttı: 

- Yine görüşelim mösyö Jan ... 
Dedi. 

Jan gittikten sonra Hanri kontesin 
yanına oturdu. 

- Ne tesadüf .. Dedi. Ikimizde ayni 
adamı ayni hisle takdir ediyoruz. 

Jan çok kibar ... Çok asil ve mükem
mel bir adam .. . Öyle değil mi? 

Kontes cevap verdi: 
- Evet ... Fakat böyle çok iyi olan in

sanlar ekseriya talisiz olurlar. · 
ikisi de sustu. 
Hanri. . . Kendini çıldırtan kadını ha

r is bnkışlarilc süzüyordu. 
Tatiyan::ı ise beklemediği bir anda 

kı:rı:ısında bulduğu Janın üzerinde bı

raktığ ı saşkınlıktan k"ndini büsbütün 
sıyırınnğa ve Hanriye kat"§ t c mel'un 
teşkiltı t > hesabına üzerine aldığı vazi
feyi ifaya hazırlandı. 

Eu vazife genç doktoru kapana dü
şürmek vazifesiydi. 

Halbuki tesndüf yine Janı teşkilatın 

yoluna ve Tntiyananın karşısına çıka
rıyordu. 

Maamafih güzel kadın ~imdi tekrar 
Janı di.işünıneğe baslamıştı. 

Onun böyle cemiyet hayatında tek
rar görünmesi ile endiş ... ye kapılmıstı. 

dalgınlığın Hanri tarafındon fark edile
ceğini dü,ünerek doktora döndü: 

- Bakınız, dedi, Müzik ne güzel ve 
orijinal bir parça çalıyor. Onu hem Mn
caristanda, Macar köylülc.wri ıırasında ela 

söylemislerdi. 

- Beni size ne kadar karanlık ruhlu 
tanıtmışlar. Fakat madam... !sanın 

çalışmak için vakti olduğu gibi eğlen
mek için de vakti ve hakkı olur. 

- Görüyorum .. I§inizi bırakıp böyle 
eğlence yerlerinde zevk aramak için 
fazla vakit buluyorsunuz. 

- Işimi çalışmamı ihmal etmiyorum. 
Ara sıra buralara gelmek tc bizim gibi 
ka!:ılan ile çalış:ınlnr için bir ihtiyaç 
oluyor. 

- Anladım ve bu gecelik de eğlence
nizin hedefi benim değil mi? . 

ki sizin gibi giizel bir kadın benim gibi 
kendini ilmi araştırmalara vermiş bir 
kimse için si.inmez ve daimi bir ilham 
kaynağıdır. 

- Doktor!. S iz ayni zamanda şairsi

niz de .. D <!mek ilham perisine inanıyor-
sun uz. 

- Tabii inanıyorum.. Çünkü daima 
sizi dü$üntiyorum. 

- iltifatınıza teşekkür ederim. Fa
kat ben ilham periniz olmakla sizi ha
yal sukutuna sevk edeceğimden korku-
yorum. 

- Neden? 
- Bir peri ilham verdiği snnatkfirda 

ne yaptığını, ne üzerinde çalıştığını ne 
için çalıştığını bilir ve ona göre yardım 
eder. Romancı olsanız size belki ilham 
veririm. Fakat maalesef doktorluktan 
hiç anlamam. Benden aldığınız ilham ilf' 
yarattığınız eser diye bana ne göstere
ceksiniz. Anlamadığım ve anlıyamaya
cağım bir takım formüller değil mi? 

- Benimle alay etmeyiniz. Sizin ka
fama ve kalbime vereceğiniz huzur ve 
kuvvet benim çalışmalarımın en büyük 
yardımcısı olacaktır. 

- Bebek.. Beşikte ninni söylenerek 
uyumak istediğini söyliyen bebek.. 

- Evet.. Beşikte ve aşkın kucağında 
uyumak istiyorum. 

Kontes cevap vermedi. 
Eli Hanrinin avucu içinde idi. 
Genç doktor kendini tutamıyarak bi

leği üzerine tı7.un ve ateşli bir buse kon
durduğu zaman da elini çekti. 

Sonra ayağa kalktı. 
- Haydi dans edelim. 
Dedi. Ve kendini seven bu adamın 

kolları arasında onu meşum bir haki
miyet yoluna doğru sürükledi. 

* 
Jan Lö H elye, kalabalık arasında 

dalgın dalGın yürürken kendini birden 
sahnenin pek yakininde gördü. 

Sahneye birnz sonra Lorans Lelya 
çıkacaktı. 

Etrafındaki insanların hiç birini ta
nımıyordu. 

Hnttfı onların y üzlerine bile bakmı
yordu. 

Butün düşünceleri Loransta idi. 
Salonun g ni-ı, yuvarlak ve mt>rmer 

sütünlcrinden birine dayanarak ve göz
lerini sahnenin perdesine dike rek bek
lem t~ başladı. 

Knrsı tarafta, sahneye pek yakın baş
ka hir sütunun önünde bir kaç k~i top
lanmış konuşuyorlardı. 

Bu bir kaç kişi arasınd:ı bilhassa iri 
yan vücudu, uzun boyu il"' bi::-isi Janın 
gözi.ine çorptı. 

Birden sarardı. 
Bu .. Karjaktı. 

Jan, tırnaklarını avucuna batırdı. 

••• IBlE~MEDJ ••• 

yıı 

ğim. 

İDEOLOJİ HARBİ 

1910 senesi 9 te.şrinisanisinde astro

logların dikkatini çeken miihim bir gü
ne.:? tutulma h:iıiise~i olmu~tu. 

Yer yiizündeki hadiselerin gök~k.i 
yıldızların seyri ve vaziyetleri ile rok 
yakın alikru;ı bulunduğundan 1910 yı

lının küsuru {Güne.'.'! tutulması) ve hu 
küsu( esnasında ana yıldızların giineşc 
nazaran vaziyetleri heyet<ıinasları endi
şeye dü~ürmüştü. Çünkü tecrübe ile 
mahimdu ki böyle ve bu vaziyette olan 
küsuflar muhakkak bir (e)aketin lu>,, 
habercisi olurlar. Yine tecrübe ile ma
llım olmu~hır ki bu felaketlerin vuku 
zamam küsufun devam ettiği müddete 
göre hesap edilir ve felaketlerine küsuf 
müddetinin gösterdiği zaman dahilinde 
(Giin, ay, sene) devam eder. Nitekim 
1!>10 kiisufu 4 saat sürmüştii. Bu küsu
fun haber verdiği büyük harp felaketi 
diirt sene sonra 1914 te kendini göster
di ve 4 sene devam etti. 

10 Ağustos 1934 te, yani dört sene 
evvel yine bir küsuf oldu. Bu küsuf, her 
ne kadar 1910 küsufu gibi değil idi ise 
de yıldızların vaziyeti bakımından yine 
bir tehlike işareti veriyordu. 1934 küsu
fu da dört saat sürdü. Dört sene sonra 
yani bu sene, 1938 de dünya büyük bir 
harp korku.su atlattı. 

1934 teki güneş tutulmasında birbiti
ne düşman ve zıt olan iki ylıdızın, 
{Ur.mu:;) ile (Neptun) yıldızlarının 

uzak d i.iştükleı-i ve tehlikenin bu yüz
.len geleceği !<ezilmişti. Bu tehlike şim
di dünyayı ilrküten iki ideoloji tehlike
sidir. Maamafih bu iki yıldız 7 temmuz 
1939 da birbirine yaklaşacaktır. Gök il
·n inde müstesna bir h!\l olan bu vaziyet 
düşman ideolojifor in birleşme.sine mi de
!il olacak? Bu iki yıldız 1939 dan 1914 
yılına kadar tnm dokuz defa birbirleri
ne yaklaşıp uzaklaşacaklar. Bu da ideo
loji hnrbinin 1944 yılına kadar devam 
c>deceğine delildir. 
Yalnız önümüzdeki yılın değil, 1944 e 

kadar geçecek yıllann tehlike mihveri 1 
işte bu ideoloji harbinin temeline da-ı 
yanmakta, dünyanın huzurunu temin 

1 
edecek analılar bu noktada bulunmak
tadır. 
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AÇLIK VE KITLIK 

Galeyan halinde bulunan ideolojiler 
1939 da tahrip hudutlarıru genişletecek
lerdir. O kadar ki bitaraf kalmağa kat'i 
surette azmetmi~ bir çok devletler bun
ların fena tesirlerinden kendilerini pek 
güç kurtaracaklardır. İçlerinde bu te
sirlere kw·ban gidecekler de vardır. 

Fertler, aileler, cemiyetler, servet ve 
din büyük tehlikeler atlatacaklardır. 
Maziye karışmış addedilen din kavgala
rı yeniden kendini gösterecek ve bck
lenmiyen bir sür'atle inkişaf edecek, 
gcnişliyecektir. 

Sakin görünen yerlerde ihtilaller çı
kacak, ihtilal içinde bulunan bazı yerler 
de ani olarak sükun teessüs edecektir .. 

Bir kaç asırdan beri Avrupada görül
miyen ve bir daha görülmiyecck zanne
dilen başka bir bela.. Açlık ve kıtlık 
belası zuhur edecek, bu da ayrı bir fe
laket doğuracaktır. 

Fransa bu kıtlık felaketinden uzak 
kalacaktır. 

Kısa bir sükun devresinden sonra 
beynelmilel siyasi vaziyet, birbirini ta
kip edecek sansasyonel hadiselerle ye
niden karanlık bir safhaya girecektir. 
Hüküınetler dahilde çıkacak kargaşa

lıklarla mücadele halinde olacaklardır .. 
Ekonomiyi normalleştirmek, istihsal ve 
istihlak arasında müvazene tesis etmek 
için sarfedilecek bütün gayretler boşa 
gidecektir. Bu büyük hercümerç bilhas
sa Fransaya komşu iki memlekette da-

FRANSADA NE OLACAit? 
Frnnsaya gelince, 1!139 yılının ilk liç 

nyında, gökteki &ıym vaz.iyeti, Fı·ansn 

coğrafynsına göre, tıpkı cümhuriyctin 
ilk kurulduğu zamandaki ay vaziyetine 

mü. abihtir. Parti kavgaları yine bütün 
şiddetiyle baş gösterecek ve memleket 
birinci plnnda politikacı, idareci ve si
yasi adam bul:ımamak yüziinden çok 
znrar görecektir. 

Halk daimi bir asal>iyct hava!iı yaşı
yacak, hadiseler birbirini kovalıyacak 
,.e vaziyet kontrolünü kaybetmiş bir 
seyir alacaktır. Fransanın bu dahili ka
rışıklığmdan beynelmilel hava da bo
zulacak ve şubat yahut mart ay lannda 
vukubulacak harici h:ldiselcr, bütün ve
hametinc rağmen Fran:myı kanlı bir 
akıbete sürül<leyemiyecektir. 

İSPANYADA 
Yine bu tarihte, yani 1939 yılının ilk 

aylarında İspanyadaki kardeş harbi so
na erecektir. Fakat bu uzun kardeş bo
ğuşmasının İspanya üzerinde bıraktığı 
harap edici tesir daha uzun zaman ken
dini hissettirecek ve bu komşu memle
ket daha bir müddet belini doğrultamı
yacaktır. 

iNGiLTEREDE 
Büyük Britanyada da dahili sarsıntı

lar görülecektir. Yeniden zuhur edecek 
beynelmilel hadiseler karşısında İngilte
re yine siyasi sahada bir muvaffakıyet 
gö::.teremiyecektir. 

Bazı devletlerin dahili vaziyetleri git
tikç-e fenalaşacak ve bu devletlerden bi
rinde çok vahim bir vaziyet hac;ıl ola

caktır. •Dinastia meselesi de çıkarak 
bu vaziyeti bir kat daha güçleştirecek
tir. 

Papalık makamına gelince, din mese
lelerinin artacağı ve din münakaşaları
nın şiddetleneceği 1939 yılında papa bü
yük bir rol oyruyacaktır. Kilise, bu mü
nakaşa ve mücadelelerden üstün çıka
cakbr. 

Yahudilere karşı 1938 de tatbik edi
len tazyik politikası 1939 da da şiddetini 
eksiltmeden devam edecektir. 

21 mart 1939 ile 21 mart 1940 arasın
da yıldızlar Avrupa için başka bir teh
likeye işaret ediyorlar. Bu tehlike, ast
rolojik hesaplara göre büyük bir hareke
ti arz manasına gelir. Fakat Avrupanın 
jeolojik bünyesi böyle bir ihtimali uzak 
tuttuğundan bu i§aretin manasını da 
siyasi planda ar;µnak icap eder. 

.... 
Meşhur! Fransız münecciminin ke

haneti bu kadardır. Şaka ve eğlence hu
dudunu aşmıyan bu heyecanlı yazılar 
ancak heyecan amatörleri i~in bir alaka 
uyandırabilirler. 

Kedi ile köpek birbirlerile geçinemez derler. Hatta geçimsiz insanlardan bah-
~ENİ PROBLEMLER solunurken ckedi ile köpek gibi kavga ediyorlar> derler. Halbuki bu resimde 

(Saturn) ve • Uranus• vılclızları 1938 onları lareı karsıya ve oyun masası ba smda görüyorsunuz. 

DOKTORUN KÖŞESi: 
••••••••••••••••• 

Halsizlik ve 
istirahat 

o 

YAZAN : Dr. A. G. 
Halsizliğin sebeplerinden bir kaç ta· 

nesini - okuyucularıma eğlence olsun di· 
ye - yazdım. Fakat o sebeplerin bu ka· 
d<ırdnn ibaret olduğunu sanmamalısınız. 
Canınızı ı:ıl:mamak için onları saymağo 
rclı!: vermek istedim. 

Halsizlik bir hastalık denilecek kadaı 
olmamnkln beraber, onu geçirmek ı.e 
- hastalık tedavisi gibi - sebebini orta
dan kaldırmakla olur. Sebebinin nasd 
kaybedileceğini de halsiz olanı muayen' 
eden hekim bilir. 

Bununla beraber, halsizliği geçirınek· 
te amüccr.rep• bazı vasıtalar vardır Jd 
bunlar halsizlerin bir çoğuna iyi gelir. 

Mesela, istirahat, hem de yatakta it
tirahat, sinirlerin yorgunluğundan hahıİI 

kalan kuruntulara faydalı olur. İstirahn· 
t in müddetini kestirmek, tabii milmkün 
değildir. 

1 Ierkesirı sinirlerinin yorgunluğuna gör• 
istirahatin müddeti değişir. Fakat yatak~ 
ta istirahat daha ilk günlerinden faydası· 
nı belli eder. Sinirler dinlendikçe ger· 
ginlik, fazla hassaslık, öfkccilik de geçer. 

Kuruntu nzalır, nznlır ve kaybolur.İnsan 
vücudundan, kendinden, hayatından da· 
ha memnun olur. Memnun olunca da 
halsizlik geçer. 

Ancak istirahat tam olmalıdır. En iyi· 
si bütün i~i. gücü bırakarak günde yirnı.İ 
dört saat ·yatakta kalmak, yemeği bilcı 

yatakta yemektir. Yataktan kalktıkça 

okumayı ve konuşmayı da düşünmemeli. 
Mümkün olduğu kadar çok uyumalıdır. 
Zaten zihin her türlü düııünceden kur
tulunca uyku da kendi kendine gelir. 

Yorgun sinirleri en iyi dinlendirecek şeY 
de uykudur. 

istirahatin müddetini o geceden belli 
etmek kabil olamamakla beraber, pek tcı 
uzun sürmiyeceği önceden söylenebilir. 
istirahat tam olunca bir kaç gün içinde 
kuruntu kaybolur ve halsizliğin de ge~ 
tiği kendi kendine belli olur. 

Yatak ta istirahatin abine olarak, ge:t· 
mek ve seyahate çıkmakla da, en ziyad• 
yeni evlenenlerdeki halsizliğe iyi gelir. 
Trenlerdeki balayı gezmeleri, sadece ye· 
ni evlenenler dünya görsünler, yalna 
kalsınlar diye icat edilmemi;tir. lnsan 

yeni evli iken dünyayı görmek hatırına 
bile getirmez. Oda kapısını sürgüleyinccı 
de yeni karı koca kendi evlerinde de yal· 
nız kalabilirler. 

Fakat yatak odasının kapısında bek· 
!iyen «Yenge> bulunmasa bile, yeni e"li 
delikanlının halsizliği, pek çok defa, §8" 

yet hal!'liz olmadığını ispat edemezse 

etrafta çıkacak dedikodu kuruntuaundan 
ileri gelir. Onun için, balayı seyahati hal· 
sizliğe karııı faydalıdır. Frenklerde ba· 
layı seyahatine çıkan gençlerin evlerind• 
kalan ailelerine mektup bile yazmama· 

ları adettir. yeni evlilerin nereye gittik· 

lerini, nerede kaldıklarını kimsenin bil· 
memesi tarttır. Bu güzel adetin sebebini 
de tahmin edersiniz: tik günlerde bir iki 
gün evliliğin prtını yerine getirmek 
müm1tün olmana bile bundan kinuenin 
haberi olamaz, onun için yeni evli deli· 
kanlının da kuruntu etmesine yer kal • 

mez. 
Balayı seyahati deyince de mutlak• 

uzaklara gitmek lazımgelmez. Hele Is· 
tanbulda, hangi mevsimde olursa olsun. 
yeni evliler için üç dört hafta balayı ge• 
çirmeğe elverişli pek çok yerler vardır. 
Elverir ki yeni evlilerin gittiği yeri kiın• 
se bilmesin.. • 

Zaten, yalnız açık hava, kırlarda geZ• 

mek bile bazılarında halsizliği geçirıne
ğe yetişir. Benim bildiğim bir genç. yt
ni evlendiği vakit bir hafta lcadar halsi:t 
kalmış, mehtaplı bir gecede yeni eşiyle 
kırlarda gezdiğinin ertesi günü yüzü gü
lerek gelmişti. 

Seyahat, yeni değil, pek eski evli er· 
keklerin halsizliğine de iyi gelir. Ba:ıısı 

emektar eşiyle birlikte seyahate çıktığı 
halde yine seyahatten fayda bulur. Çüo• 
kü yıllarca ayni yerde, ayni odada. ayni 
yatakta ve ayni eşle yaşamak insana hal· 
sizlik verir. Muhit değişince, yeni muhi· 
tin arasındaki eski eş de değişmiş gibİ 
görünür ve halsizlik geçer. 

Fakat, geçen gün anlattığım misalde 
olduğu gibi, eski adetlerini - hele gece 
yatarken saçları bozulmal'lın diye bnşınn 
acayip bir külah geçirmek adetini - de
ğiştirmezse yeni muhitin tesiri şüpheli ka
lır. O halde yaıılı erkeğin bnııını alıp yal: 
nız olarak seyahate çıkmasına sayın eŞl 
ra:.ı:ı olmalıdır. Bunda üzülecek bir şeY 
de olamaz. Çünkü tilkinin dönüp dola· 
şıp geleceği yine kürkçü dükkanıdır. pö· 
nüp dolaııırken tilkinin halsizliği de geç· 
miş olursa ... 

Salı günü 
E.VLlLiKTEN ŞtFA 
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çirkin yıldız 
Beyaz p_erdede ~üzel yıldızlardan 
baskın bir şöhreti nasıl kazandı? 

O, kendi çirkinliğini 
fakat yüksek bir 

biliyor ve bunu açıkca söy)eyor, 
san' at kabiliyeti gösteriyordu 

Eğer bir kadın çirkin ise, bu çirkin
liğinin farkında olmamak ister. Kendi 
Chkinliğine kani olan kadın pek azdır. 
i'Ve hele çirkin olduğunu söyliyen ka
Clmlar hazreti Havva sUlAlesi içinde 
Parmakla gösterilecek kadar az bir is
tisna teşkil ederler. 

Işte Bette Davüı bu az istimalardan 
biridir. 

O, güzel olmadıjuu bilir ve çil'kin 
olması umunmda bile değildir. 

Neden umurunda olsun .. Bütün çir
kinliğine rağmen o, yalnız güzelleT"e 
lbahsus sanılan ve güzellere vergi ad
dedi.len bir sanat ve meslekte parlama

Duş mıdır? Sinema eskiden sadece gU
tellere rağbet eder ve cinei cazibeyi yat. 
iliz güzellikte buluniu. Şimdi iae sine
bıa seyircileri ba§ka türlü düşünüyor
lar. Seksapelin manası değiıtiği gibi gü

~llik te yerini samimiyete hD'akb. Bunu 
bu vadide yükselen bir çok yıldızların 
ınuva!fakıyetleri teyit etmektedir. Bu 
nıuva!fakıyetler arasında Bette Davisin 
ki ise hepsinden üstündür. 

O, daha, mektep hayatında, Boıton 
üniversitesine giderken bir taraftan 

' sahne jestleri ile al&ka<lar oluyor•bir ta
:raftan da tahsilini devam ettirecek pa..
:rayı kazanmak için çalışıyordu. Bir 
ıtıUddet gazetecilik yaptı. Bir zaman ti
)atrolarda yf1r gösteren kızlar arasında 
Çallfb. Söırilk firmalı birkaç tiyatro 
'l'nıpunda oynadı. Nihayet onu Brod -
-.ay tiyatrolan müdUrleririden biri gö
lle!'ek sanat kabiliyetini ketfetti ve ti
,.trosuna aldı. 

Bette Davia 
Bette Davis, (Emprisc) filiminde o 

derece muvaffak oldu ki sanalını uzak
tan ve eskid~n U\kdir edenlere bile par
mak ısırttı. (Emprise) filiminde onun 

kiden ona: 
- Hangi rolü istersiniz? 
Diye sormazlar, sadece çağırırlar ve: 
- Bu rolil oynıyabilecek misiniz? 
Derlerdi. Şimdi ise: 
- Hangi rol hoşunuza gider? 

$AHIFEJ 

Karanlık Ve kıı;untu~arın Kork.ular 
dogurdugu 

~ 
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kat • hayaletler, bava ve 1U perileri • ı 
kan emen vampirler, cacldar • hort· 
laklar • beür kızlann kanını emmek 1 
için taponlanndan çıkan cadı ve bort-, 
laklar .. doğru olduiu anlaplıuı orat 
devirler masaUan • gece hayaletleri -f 
Makedonyar.ın « Baba Y mıka :ıt 11, 

Rus buzlu ovalannm da bir :nuahdır • J 
caddar ( Drakolar) ve den.iz perileri • 
ölülerin dirilerin ticiz ettiği zamanı • 
tekrar dirilen mumyalar - deccal ruhla 
bir kim.senin macerası -

-1- 1 
İnsan en İptidai devirlerde bile te-

cessüs ve araştırmnya düı1kün idi. Gör- ı 
düklerinin arkasını, mabaat ve bakisini 
her zaman aramııtır. Pek c;;ok görrnüt ve 
hiseetmiş, pek çoğunu da anlıyamaml§tır. 
c Tabiattan iistÜn> denilen bu anlapl
maz §eyler bctcriyetin evham ve h~·~
latmı do~urmll§, gülünç, yanlq, doğnı 
veya doğruya yakın, korkunç zanlan 
kurmuştur! 

Bu tetkik de muhtelif miUetlerin fl'llT· 

ham, hayalat ve zanlannı arqmdik.tan 
bql&a bun)ana nası) doğdult1arma. ne ei: ' 
bi vakıa vqa sebeplere dayan~ldanni' 

da bu1mağa çalıtacağız. 
Vakıa, biz bu tetkikde c cadllw, M• • 

yaletler var mıdır, yok mudurh nokta· 
ama ar.attıraca değiliz. Bu büebütün ba,
ka Te mevzuumuzdan dı.p.n kalllllf bir 
nı.dedir. Yalnız ölmez İngiliz tairi Şi- esa .büyük bir düt~an kapyorlUJDll 1er •!• inin yetişmiş olduğu bu vahşi 
ite.pirin ıu sözünü tekrarlayacağız: sil>• auarlar ve amerler. dal ve ormanlar, bu her zaman ratıp ve 

c Arz üzerinde o kadar çok n meç- Bu dajlık yerleria bill orta devir ha- branlek muhit ~ gibi evham ft zan.. 
hu) §eyler vardır ki bunlan inaanlann fi. yab Y8f&YaD inunlan birer kale kapm- lan yaratacak bir muhittir! Öyle bir 
1ezoflan akıllarına bile getirememi,ler- nı andıran evlerinin kapı ve pençereleri- muhit, ki orta devirlerde erı korkunç 
dir.> ni böyle mlunkıya ve arkadan da destek· siyasi w dinl kinlerin merkezi olm'Ufi 
AYAYANI GECESi HIRISTIYANLAR &emek auretile ne için kapatırlar~ Neden en &anıı boğufmalara, en caniyane enı:.1 

NEDEN ATEŞ y AKARLAR 'I ~ kimden korkuyorlar da böyle yap>- riblara, daim! tuzak ve pusulara sahne 
Rumelide, Adalarda oturmuş ohnla ~ lar} Yatlı kadm ve erkekler neden tefkil etmiştir. Asırlarca insan, kendi 

elbet hatırlarlar. Hıristiyanlar eenenin 'birer kötede dua okurlar~ Etrafa üf- gölgesinden korkmuş, ana, baba evlut-< 
muayyen bir gecesinde küme, küme top- lener}.. tan, evelat ana ~e babasından ve kar
lanırlar ve büyük ateşler yakarlar, Bu ICarpatlar halkı, Sen Jan gecesi ce- deşinden emin olmamış, hayat en de· 
ateşler etrafında ayin yaparlardı! Bizim hemıemlerJn kapılarının arza açıldığına vamsız ve emniyetsiz bir şekil ve hal 
taraflarda bu ateşlerin yakıldığı geceye bütün cehennem mban.ilerinin bir gece almıştı. Küçük birer kaleyi andıran ev
cAya Yani> garp memleketlerinde de için arz üzerinde medikleri gibi hareket }erinde, korkunç ormanlarda, bataklılC 
cSen Jan> gecesi denir! hakkını kazandıklarına, bütün vampir- yerlerde, güneş her gün yeni yeni w 

Bu adet, merkezi Avrupada, ltalya terin mezarlardan - yerden mantar biter kanlı cesetler üzerine doğmuş, bu cina• 

ve ispanyada, Finlandiya ve Rusya buz gibi - çıktıklarına ve fenalık yapacak bir yetlerln • o umanki idare ~killeri al;. 

ovalannda, Siberyada, Kudüae ltadar ~er aradıklarına inanırlar. tında- failleri dalına meçhul kalm1§ va.. 
1 

Hntiyan bulunan sahalarda caridir. • Vampirler ·hortlaklar • Vampir - btltitn bunlar hortlaklara atfed:ilm)f idil 
Senenin ayni gecesinde arzın Leman bizdeki terceme.ıyle hortlak - lar mer- Hortlak, bilhassa asilzadeler için, k.ıIQ 

her tarafında yakdan bu ateılerin etrafın- ksi avrupadan Iran ortalarma kadar duvarlı, ra~ ve karanlık ptolarda cloo 
lbsen, O'Neill, de Ricei'n, eserlerini 

oynadı. Çok alki§landı. Tiyatrodan si
llleınaya geçti. Dk rolleri alel&de roller
di ve Bette DavWn sanat kabiliyetini 
llleydana koyacak mahiyette değillerdi. 
:Me zaman ki maruf yıldız Jorj Orlis 
OOmprise) filiminde onunla beraber 
baş rolü oynamak istedi, o zaman her 
kes dikkatini Betteye çevirdi. Ya .. de
baelt o o kadar mühim bir aanatk&r 
denıeğe bqladılar. 

canlandırdığı rolü antipatik sevimsiz 
bir kadın rolü idi. Diğer bütün yıldız
lar bu çirkin rolü· oynamak istememiş
lerdi. Bette, rolün çirkini olmadığını 

ve muvaffakıyet için her yolun açık bu
lunduğunu ispat etmiş oldu. Artık ona 
bütün §eref yolları açılmıştı. 

Diye soruyorlar. da.kilerden niJ&nlı veya sevdalı olan çift- avamın en ziyade korktuğu ve inandıiı nayetler, etrikalar hesabına en uyguQ 

Oynadığı diier rollerde daima sanat 
kabiliyetinin üstüne çıkan bir muvaffa
kıyet elde etti. Birçak müktiatlar ve bu 
meyanda Volpi kupasını kazandı... Par
lak, zengin bir mukavele imzaladı. Es-

..................................................................................... 

Ebedi Şefin 
.Cenaze törenine ait filim hakkında 
j Fransız gazetelerinin neşriyatı j 
• • 

ve yapılan milli cenaze merasimi· 

• 
sanki kendisi Türk imiş gibi ay-
ni heyecana kapıldığını da ilave 
etmektedir. 

Eskiden ona hep çirkin ve sevimsiz ler cSen Jan - Aya Yani> den hayırlı bir f(!ydir. Eeel vasıtası. olan azrail, bu. bir V&.Slta olmuştu! 
kadın rolleri verirlerdi. Şimdi ise en sa- nikah vusletleri dilerler, sönmek üzere taraf halkına hortlak kadar debpt ver- Siyaat ve dini, pek çok defalar mem-
natkAr ve gilç rolleri teklif ediyorlar iken de atqin üstünden elele vererek at- ms!. DU tefe]dd1ller namına yaplmış bir dıo 
ve kabul ebneaini yalvanyorlar. Alb larlarl Hortlaklara Ege havzasında w bütUıı nayeti, asilzadeler, ruhaniler ve kiba 
sene evvel ikinci plAnda sönük bir ar- Şu halde, Sen Jan geceleri, arzın Hı- Anadoluda inananlar yok delildir. Fa- kadınlar bori1aklara atf ve im.at ecI.. 
tist olan Bette Davis bugün Marlen gi- ristiyan inaanlan için bir ümid, le9eHi ge- kat hakikatte 'bizhn taraflarda horilaia ken tabiidir ki gUlmil§lerdir. Fakat teı
bi, Garbo gibi fikri BOrulan, muvafaka- ceaidir. Fakat bazı yerlerde, bilhaaaa inanmak Adeti toktan geçmiftir_ Çt1nkil madt eden ftlal ve rivayetler bu m\lıo 
ti rica edilen birinci derece bir yıldız Yanya tarallannda cAya Yani> geceleri muhitimizin saf ve mavi MmMI, temiz bitin m.nlaruım dimat Ye AabJDıa 
olmuştur. her tarafta olduğu gıôi bir ümid Ye te- güneşi, mutedil iklimi, yetil ova ve dal- mötblf bir tesir yapmlflardı! 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
s Kiralık apartman i 
5 Gündofdu Voroşilof bulvarı ai-E 
:zında denize nazır pyet miikemmelE 
i konforu havi sekiz odalı yeni üqa E 
iedilmiş bir apartman kiralıktır. E 
: Günnek isüyenlerin, aparimaa da- i 
ihilindeki bekçiye, görüşmek için de S 
• • •c1areL---- • : pzetemiz ı ._ine müraca-: 

~~ı~.-:1; •••••••••••••••••••••••••••••••••• i 

teselli gecesi değildir. Bilakis dehtet n lan bu ZllD '" -.eluae meydan verme- Vampirler ile eski Ye yeni pek ~ 
endife geceaidirl Hatta bu gece Epir hal- mektedir. FAwn •Hortlak• pnnmı ve muharrirler ıDeflUl olmuşlardn-. Bu m11ıt, 

ki ~ en korkulu ölüm aecelerinden hayalini bhdm taraflara Karpatlarda bu- harrirlerin pek çoğu vampir ve bortJa,. 

biriaidil'l lunmUf eKi Fatihler wya oralardan im mevcut olmadığına kanaat hAsıl ~ 
Vaziyet merkezt Anupada cKarpat> hicret etmif olanlar getirmiştir. mişlerdir. 

lanla da böyledir. Sen Jan geceli. Maca- Vampire en ziyade inanan, vampir1e- Fakat bir kısmı hortlaklarm birer Ya

n.tan ile Romanyanm hudutlanm tetkil rhı mevcudiyetini kat'! olarak kabul kıA olduiuna tamamen kanaat bAml ete 
eden bu eivri, aarp ve kara dai)ann etek- eden, hortlak korkusiyle pek garip Adet- mişler ve bunların vücudunu ispat içiD 
terindeki karpathlar, daha gün batarken lere malik olanlar da Karpatlar halla- de bir çok misaller göstermi§lerdir. 
e~lerine sığumlar, kaim kapı ve peoçere- dır. Buralar için de böyle bir zan ve ha- Bunlar bilhassa madam Ofanın : 
leiini kapabrlar, aea ve •da çıkarmadan, yal, pek tabiidir. Çünkü .Kazıkh div- - BiTMEDt _ 

Ebedi Şef Atatürkün ccnazesi-ı 
nin lstanbuldan Ankaraya nakli 

ninfi~~~unt ~~b,--------------~---~.---------
kumpanyaları diğer meslektaşla -

1 
rından daha evvel ve cenaze me-} 
rasimi yapıldığı günden dört gün 
sonra Parisin sinemalarında bir

~Kanadah 
Kanadalı methur •Setiz• ler, 

&Jlll aiizollik, aym nete Ye ayaı 
ıddaat içiade, i9inde )'ataddt!Mı. 
iJatimam haTMUıl aaruı birik 
bir inti~a biJ'Üm lllıte Mam 
ecfirorlv. H.tti MmJ.r 'z9iMz 
hiflniiwadarl..naa miıracaat -ı4 79 
ı.. Ye IHM+advlana Ka.•da~ı 
.... etlemade le~ de ai
re•al.rıaa l'iea elm0 fiadir. rOn • 

ve Londralı Beşizler 

den göstermişlerdir. 
Fransız gazeteleri bu münase

betle ve Büyük Türk matemi 1 
hakkında tekrar uzun yazılar f 
Yazmaktadırlar. 

Bir Fransız sinema mecmuası 
bu matem filminden bahıeder-
ken şunları yazmaktadır : 

«Önümüzde birbirini kovalı- 1 
Yan ve her biri yüreğe kadar işli-1 
Yen elemli ve hazin lavhalar bir 1 
milletin büyük acısını çok mü
kemmel surette canlandırmakta
dır. Çelenklerin sayılamıyacak 
derecede çokluğu, görülmemiş 1 
bir halk kalabalığı, göz yaiı sah-1 
~eleri, cenazenin bir harp gemi- ' 
aınde ve çiçekler arasında ve çok ; 

~azin bir şiiriyet içinde İstanbul-
1 

J an ayrılışı uful eden büyük dev- 1 
~t adamına karşı bütün milletin 1 
~~~duğu büyük sevgiyi göster- j 
.. ~gı kadar Atatürkün büyüklü- ı 
!~ne layık ihti§amlı bir bir te§yi ı 

"11U§tur.> 

~ete, bilhassa F oks operatör- ! 
ının bu töreni filme alırk~:ı ' 

Joan Benet, Fredrik Marf son 
çevirdikleri bir filimde 

1 b::...::........-1.:... __ ı__ı__ 1 __ _ı_ 
ar -7~ o.........-•• &..ellUI'&· 

da K1lllada)'l kıı~ olacak 
ki bir •Betn:ler• 111e7dana aetir
miftİr. Falııat Kaaadanm mtnı 

mini inaan ye'VT1M11 «~• leri-ı 
ile mukaltil Londnuun Be,izlelli 
bet Kaplan yavnuudur. Eylül içinde dünyaya gözlerini . . . · 

Lontfra ltayvruıat bahçeeillde -·- b 1...-. ,_ •••• k K cl h 1 vanat bahçeaı ıdaresımn hueaei -y-• u ~ ~uçu a an, e.y- L!_ .hti. .1 b.. ··m·•--L.a. 
- . Dil' ı mamı ı e uya DBC&'l:e, 

'talorifer tetıtibab ile daimi IU· 

rette aacak tutulan prdiy..ı..r 
,.aYnNu .ftetizler gibi enlara da 
tLlireainde Te gardiyanlarla ı,... 
.-.. bulunmaktadırlar • ..._ 
ıen'• konlDUflur. lki&i M 
$ dİfİ olan bu yavrulann 6-
w, r~imdc. ıördüiünüz ~ ... .. 
Andi, Mori&, 1.:Jaa, Rom, ... . 
cllr. Ona.. yaiımdaki • 
Kanad•lı ftetialerin aon • 
l'esİmlerini aöriiyonunm. . 
reaim araamdaki farkm 
ae yapılamıyacak kadar ti~ 
olduğunu ıöylemeie bilmr• ._.: 
zum var mı? -
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BJZANS SARAYININ IÇ YVZU 
................................................ .................................... 

Burada artık emreden. ben.im .. : 

asus diye 
nasıl casus 

.a.~ ~ .. ann~ "~vvc~ -r ~v,.. • 
ge ~ ----

ve r 
yetiştirirler 

Böyle söyleyen Sebastiyano haydutlardan birini şehir 'lngilterede 
kendine adamdır ve 

"Casus,,, cemiyetin hüımet ettiği bir 
o çok büyük ve titiz bir itina ile yetiştirilir muhafız kumandanına diğerine de 

olarak tayin etti • 
muavın 

ynno •• 
Saray nnzırınm aramalarını ve bu iş 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
a Kiralık apartman ~ 
i Şehir ı:oz.inosu arkasında 1382: 
:sayılı (Gül soknk) ağ-nnda denize: 
: nazır konforu havi yem odalı yeniE 
S insa edilmiş bir ev kiralıktır. : 
S Görmek ''C görü mek istiyenlerin E . . 
:gazetemiz idarehanesine müracaat. E 
:ıcri. E 
······· ··································~· 

Kırk 

motör kursu. 

7 - Lise olgunluklarına hazırlanmak 
istiyen gençlerimiz: için riyaziye, fclse
f e ve ttı.biiye kurslıın o.çılaellktır. 

8 - Evmizin bu faydalı ve kıy.mc.tli 
faaliyetlerinin muhitinizdc bulunan 

Vezir 
••~aam:a;mmr.ı&m7-Z~!Z2rx.a:m~;:a: z rz z ~..&"~ 

Masal masal lcinde 
• 

-4-
V c içinden şeyhin katline karar ver

di. Ağzını açıp ta cellidı ça.ğırocnktı. 

Padi hın mnksadı §eyhe malum oldu. 
- Ey şahım, dedi. Bunda kızacak 

ne var. ~c;tc ben de soyunup leğene gi
reyim ve başımı suya sokayun bak bir 
§eY olacak mı? 

Böyle söyliycrek ıloyundu. Padişah 

ise gözü ile celltıda işaret edip şeyh le
ğende sudan başını çıkarır çıkarmaz 

kafasını kesmesini emretti. 
Şeyh i&e başını ve gövdesini leğende 

suya sokunca kendini tn ... Şaında bul
du ve padişahıı bir mektup yazıp dc<li 
ki: 

nuı1SU1. Bım sana bu işi ali.ahın kudreti
ne innnasın ve onu inkar etmiyesin di
ye yaptun. 

Padi§ah mektubu okudu ve söyledik
lerine nadim oldu. Fakat şeyhin yüzün
den çektiği mihnetlcri bir türlü unuta
mıyordu. 

Hemen Şam valisine bir mektup yaz
dı. Şeyhin kafasını kestirip kendisine 
göndermesini istedi. 

Şeyh, Şam ~-hri haricinde bir mağa
rada oturuyordu. 

Vali, padişahın mektubunu alınca, 

~yhin başını kestir.mek için mağaraya 
adamlar gönderdi. 

Ey Şah! Sen ve ben kul ve nıahtu- Bu adamlar mağaraya yakla.şmca 
kuz. Sen başını bir k~r:re suya bat:rıp karşılarında yüzlerce silalılı ve atlı in
flkarınca gözüne yedi yıllık müddet ve sanlar gördüler. 

tıu kadar mihnet göründü. Böyle oldu- Mağaraya girmeden geri döndüler ve 
.. balde Cenabıhakkın Resulüne sıcak İ~ vnliye anlattılar . 

• yatağı soğwnndan miraçta olanları gös-1 Vali de keyfiyeti padişaha bildirdi. 
tcrdijilnc neden hayret eder ve inan - Padisah ta vezirlerini tot>la.rıp_ fikir da-

nıştı. 

Vcz.irlcr: 
- Şeyhi kuvv-0tle değil, hile ile ele 

geçirelim. Ona birkaç cariye ve- bunla
rın başında da kurnnz bir kadın gön
derelim. Kadın, ne yapıp yapsın şeyh 
ile haşhaşa halvet olmağa çalışsın ve 
halvet olunca da şeyhin ne zaman böy
le tılsun yapmağa kudreti olmadığını 
anlasın.. Ancak bu suretle onun katli
ne imkan bulabiliriz. Dediler. 

Padişah bunun üzerine sözde şeyhi 
affettiğine ve onunla eski dostluğunu 
yenid n kurduğuna dair bir muhabbet
name yazdı. Bu muhabbet.nameyi bir 
çok cariyeler ve bu cariyelerin bıı§ında 
bir de fcttnn ve hilebaz kadınla birlikte 
Şama yolladı. 

Insanuı gaflet zanuınları olur. Şeyh 
te böyle gaflet zamanında pad.i§ahın 

gönderdiği mektuba kandı, cariyelerin 
güzelli&-ine kapıldı. Ve cariyelerle sıra 
ile halvet oklu. 

Cariyelerin b8:2mda bulunan kumaz 
ve hilebaz kadının sırası geldi. Kadın 
o zamana kadar kendini nua çekerdi. 
Ve Allahın hikmeti, şeyhin de gözü bu 
kadına bilsbütiin bağl.anmıf ve bu ka
dına çevrilmişti. 

Kadin o gece ~yb ile miisahabetin -
de sordu: 

- s~ bu kadar bihrük: kerametler 

-2-
inailizler in ii.stiinliülü 

yapıyor, bu kadar bilyük işler görüyor
sunuz, hayatınızda bunları yapamıya~ 
ğınız bir dem var mıdır? 
Şeyh her ne kadar: 
- Bu mecliste böyle sözlerin yeri ol

maz .. Başka şeyler konuşalım.. 

Dedi ise de kadın yine bir yolwıu bu
lup ısrar etti. Ailem etti, kallem etti, 
altından girip üstünden çıktı ve niha
yet şeyhin esrarını elinden aldı. 

Şeyh dedi ki: 
- Ben, dinimizin icabı, bir kadınla 

beraber bulunduğum gecenin sabahı 

mutlaka yıkanırım, gusül abdesti alı -

rım.Abdest alıncaya kadar olan zaman 
zarfında ise elimde hiç bir kuvvet bu
lunmaz. 

Kurnaz kadın bunu duydu ya.. He -
men işe girişti. Vaziyeti Şam valisine 
bildir.di. 

- Falan gece şeyh cariyelerle bera
ber olur. Sabahı ben içerden lhımge
len tertibatı alının. Siz de gelir, şeyhi 
yakalarsmır.. 

Diye haber yolladı.Ve o gece şeyh ca
riyelerdaı biri ile halvet olur olmaz 
o kurnaz kadın dışand.a ve destilerde, 
küpte, nerede varsa bütÜn sulan dök-

tü. Hepsini boşalttı. Bir tanebini bile 
dolu bırakmadı. 

Sabah olunca şeyh odasından cıkıp 

gusül abdesti almak diledi, 
madı. 

.su bula- kuldu : r· 
-Oğlun nice oldu? Onun başını vı1 

dun mu? Kurnaz kadın: 
- Durun.. Size ben dışarıdan su ge

tireyim.. 
Diye mağaradan çıktı. Bu esnada 

Şam valisinin adamları da etrafi lru -
şatmış bulunuyordu. 
Kadın onlara: 
- Haydi. şimdi tam umıanıd ır .. 
Dedi. Adamlar mağaraya hücum et-

tiler ve şeyhi kudreti bu suretle elin -
den alınmış halde bularak öldürdüler, 
parça parça ettiler. 
Baş ve.zir bu suretle hikayesini bitir

dikten sonra: 
- işte, padişahım, dedi. Bak gör ki 

kadın şerrinden kimler h elak oluyorlar. 
Ve kadın hilesi kirnleri baştan çıkarı
yor .. Zinhar kadın sözüne uyup ta bi
ricik evlAd.ına kıyma. Sonra pişman 

olur ve dövünürsün .. 
Pa~ah, baş vezirinin bu sözleri üze-

rine bir hayli düşündü. Onun nasihat
leri yabmıa atılacak sözler değildi. 

- Hele bakalım.. Bu ~i sabaha te
hir edelim diyerek oğlunu zmdana yol
ladı ve kendi ava gitti. Ak§a.ma kadar 
avlandı. 

Akşaın olunca saraya geldi. 

1 
Hareme gitti. 
Kansı hemen yanına kedi gibi so -

Dedi. 
P~ah ta: 

dıt11' - Bugün geri bıraktırdım. Zın 
gönderdim. tir' 

Kadın, işin fenaya varacağını ıces 

di. ıet· 
- Aman .. dedi, sakın böyle tehit "'' 

le işi ihmal cl.me.. Aman venneı:ıe ~ 
kıt geciktirme.. Zira eğriden dog~ tel 
gelmez.. Büyük fillmler demiş1~~~ 
insanın iki dti§manı vardır. Bırı diW 
Diğeri evlattır. Senin oğlun sana ~ 
man olmasa idi analığına el uzatır~..o 

. di., P"" 
seni helak etıncğe kasteder ınıY : J>el' 

'bl onu bir :kuş yavrusunu besler gJ J,I 
llyordum. Halbuki o hem bana heP'tıJ" 
sana ihanet etmek istedi. Bu ~o~ıılc seııi 
kı kudunnuş bir köpek gibıdir· ~,t 
ve beni ilk önce dalaınağa b,.şladı· ıırır 

:au o~ 
kıyas et halka neler yapma~ . bıwU~ 
nın sonu felakettir. Onun hali J1Cl'' 
bir padişahın oğlunun hikayesine 

111
i! 

zer. Bilmem bu hikAycyi işittiniz 
Emrederseniz size onu anlatayıttl· 

Padişah: ıll • 
- Söyle de dinliyelim bakatııı 
Dedi. 

•• Bi'J'MEDİ •• 
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Bahk yağının tazesi 

hllBl eezaneslnde 
Oli, .. ier ve Deu 5Che Le- Fratelli Sperco 

UMUMi DENİZ ş·· kA L. . v A ACENTALJCı LTD. . ure ası vante ınıe eı.pur centas 
HEU..ENİC LiHES LTD. BiRJHCI KORDON REES G. M. B. R. RAMBURG ADRiArtCA S. A. Dt 

-- BİNASJ 'J'EL. 2443 . . JIAVİGA'J'İONE 

Um da 

GERMANİA vapuru 11 kanunuevvel- POLO vnpuru 3 birinci.kanunda Lon- SARDİNIEN vapuru halen limanı- LERO motörü 8 - 12 tarihinde gelerek 
de bcldenilmckt.e olup, 13 kAnunuevvc~ <hadan gelip yük çıkaracak v~ ayni~ nu.zda olup Anvers, Rotterdam, Bremen ayni gün Pntmo.s I:.cros Kalinınos İstan
- h --'L d cek Rot, _ __:ı__ H .. - d Lo d H ll . . ..k al---ı.. ve Hrunburg limanları için yük alacak- k" Rod h ket -..l- k..:-oe- a~et e e , ~ıı, -·- man a n ra ve u ıçın yu ~ oy, osa an ıı:w:ce uc. 

burg ve Anversa limanları için yük ala- tır. br. . VESTA vapuru 12 -12 tarihinde gelip 

eaktır. De~dıe ı.euante-1.inJe WEISSESEE vap~ 24 iJ.kk:t.. ayni gün Midini Seltınik Dra~ İstanbul 
ATHİNAİ vapuru 20 lclnunuevvelclie DELO.S vapw:u birinci kan.UllllD. orta- 11™ kadar ~= . ~ Brmıeıı Bursas Vama ve Köstence~ hareket 

beklenilmekte olup, 23 kanunuevvelde sında Hamburg Bremen ve Anversten ve Hamburg arı fçın alacak- edecektir. 

haı:e.ket edecek, Rotterd~ Hamburg li yük çık~caktır. tır. P/FOSCARİ ~ 13 -12 tarihinde 
ve Aaversa liınaDlan için yük alacaktu. ge P LİVERPOOI. HArrı -- Jimanunıza gelerek 14 -12 de I.aos Ro-

GRIGOOioB C. il vapuru 28 k~unu.- ALGERİAN ve LESBİAN ftlKI?':r.n AJılEllie•lf E%J'G8r dos Brn.Jıiai Bari ~ ve Venedik li-
evvet.ae beldeoilmekte olup, 30 kanunu- yü)deri.ni İStaDbulda aktarma e.ierelıı: ı.llf'JBa manlarma haeket edecektir. 

evvelde hareket edecek, Rotterdam, İ . 1 İzmir 1 EXİRİA vapuru 6/ 12/938 de bekleni- ROY ALE NEERLAN 
Hamı.--•- ~m,.er- limanları 1·çı·n y::L DEN ZBANK vapurlarıy e e ge - 11.T-·-~-ı.. • . ..::t.. 

1 
• , ._ ·~-

"""'!> ... n .,.. UA. )'01'- ,&.-... ,,......_ lÇIA ;,- a ?C?Kıır. DA.~c. K"MPA~A ... I 1 cak miştir. EXMİNİSTER o 3 d v n & ~ 
a a tır. ...- • vapuru 2 / 12/ 19 8 e ~Trr 't:'c ... " uru. 

8 
_ 

12 
tarihin. d B:EELAS vrmıu,aı 2 kanunıı.sani 1939 ~ -, ,__u __ , u rk ...ı:lP .T._ı;..__ LLillQol..u~ •. ap e . ..,,.. F ~yar • .ı.ıııeyyo için , ~ -~- _T_ '~ B Viii ~.....:.... •• 

da ooklenilmekte oiup 5 kanunusanide OfO EXTAVİA: vapuru 29/12/ 958 de bek- geJCre&.. argaz; ama ve ~nce ıçm 
d H b . . mal alacaktır. hareket edecek, Rotter am, anı urg ve leniyor. Nevyork ıçm yük alacaktar. OBERON vapuru 

12 
_ 

12 
tarihinde 

Anversa limanlaı:ı için yük alacaktır. K· emal __ . 
-'*- gelip Rottirrdaıu; Aınstcnfum: ve Jilam-

BAl.KANLAR ARASI .JOHI!~?.~!!. !',..ADR. REN burg için yük alacaktır. 
HA.'rTI Yılbaşı müna~ebetiyle İzmir halkı- &dn 11:1• 11.1& --

o-mı.DA A. m cemile ohnak iiaere fia~ iNCEMOOftE vapuru 11: i.lklinunda ffE:11$1CA 01tİEllf2'.E ı.J. 
ZET.SKA. PL ""AU ı bekleniyor. Burgas, Vama ve Köstence lf'IEN J[rTJfP ANYA.Sl n. KOTOR Mühim tenzilat limanlarına yük alacaktır. .., 

-- MARSİLİA vapuru ;. - 12 tarihinde 
u ı. O V C E N » 1 llüküınet karşısı ucuzluk sergisi DEN NORSU HİDDEL· gelip Rotterdn.m Hamb.~g ~inav-

Lüks vapuru pazartesi 12 k".ınunuev- ynnmda... 1-10 (3077) • 
9 

• ya \'c Ballık lunanlan ı ın yük alacak-
veldc saat 12 de İzmirden hnr.eket ede- a;n 5' HAVS .... HJ.JE, OSLO tır. 
cek, Pire, Korfu, Adriatik limanlan Ve- BAYARD vapuru 12 ilkkfuıunda bek- GOTLAND motörü 22 _ 12 tarihinde 
ncdik, Triestc ve Şusak limanları için J)oktor Operatör lcniyor. İskcnderiye, Dicppe, ve ~or- beklenmekte olup Bottcrdaın Hnmburg 

yolcu ve yük alacaktır. Cem il Oral veç umum limanları için yük alacrudır. İskandinavya ve Baltık limanları için 
Gerek vapurların muvasaffit tarihlbri, -- yük nlarnk hareket edecektir. 

gerek vapur i: "mlcri ve navlunlan hak- MEML.EKET HASTANESİ --

kında ncenta bir tcahhüt altına giremez. ESKİ OPERATÖRÜ SERVİCE MARİriH.E SERVİCE ltfAaİ'J'İHE 
Daha fa7Jn tafsilat almak için Birinci İzınire tekrar avdet ey leııı.i.ş ve has- ROVHAİN Roumain KıaJıpaayGSI 
Kordonda 152 numarada •UMDAL .. talanın Fransız hastanesinde kabule B U C A B E S T ALBA JULİA vapuru 14 - 12 tarilün· 
umumi deniz Acentalığı Ltd. müracaat baş:lamıştır. DUROSTOR vapuru 27 ilkkanunda de gelı!r.ek Mmta, Maı:silya, Cenova fi. 

Ecwı Kemal Akb.f diyor ki: Kemal Kamil Bahk Yağı yalnız Hi- edilmesi rica olunur. Öğleden sonra Birinci Beyler Sokak bekleniyor. Kö.ctence için yük alacak- manlım için yük ve yolcu alacaktır. 
lal Eczane::inde aablacaktır. Telefon : 4072 Müdüriyet Numnra 36 TELEFON : 2310 tır. İlandaki harek'f!'t t:mh-leriyle navlu:n-

938 tıenesi bq mah.ulü, gıda Jwvveti yüksek, içimi ıçolr hafif &ir Telefon : 3171 Acenta -- Iardaki değişikliklerden dolayı acenta 

terbe.ttir. SGeiETE y APEUR DE mesuliyd kabul: e~ Daha fazla taf-
Midesi zaiflere tavÜye ~... Herkesin Üzerinde ittifak BllLGARE !Ulat için ikinci Kordonda 72 - 4 mnna-

'IZA.R FERDİNAND vapuru 9 ilkka- rada FB.AT.EI.Ji SJ!EB.CO vapıu accn-etti g"" İ bir ha k'kat : • ııuna doğru Burgas Vama için hareket tasına müracaat edilmesi rica olanlll';. 

Karahisar maden Suyu tbah, öğle ve ak,.omm her ~·emekten 
sonra günde 3 defa 

Türkiye 
Kızılay Knrnmn 

Kullanmak 

Şertiylc 

.'f Dişlerinizi tertemiz; bcnlbe

~ yaz ve sapsağlnm ynpar. Ona 
:,·inuincri asır kiiııyasının bati .. 
lmlar.ından biridir. denilebilir. 
Kokusu güzel lezzeti hoş, mik
roplara karşı tesiri yiiZde yim-

-. 

Böbf!ek, karaciğer rahatsızlık
larına, hazımsız/ı,ğa karşı en 
i.Yi ve şifalı maden su:vudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

,; . '. .· .. .. ~R .. A··ovoL• 'N .'. ~ ., ' .ı . . 1 
....... . . : - .~ .).;. .. . _.: .-· '.. . ~·... . .. . -.· . 

Tilkilik Yeni bnıir eezanesiı 

~ullaoaulaı·, dişlell'ini en ucuz şeraitle 
sigorta ettirmiş sayılırlar sabah öğle ve 
akşam lrer yemekten sonra günda 3 defa 

.. --==z 
dişlerinizi fırçalayınız. 

w a - = E2ZE2? .,- TiRE ASLiYE HUKUK MAH--
Sonbaharın vücullorda tevlit ettiği d. .. k •• J •• ., k KEMEStNDEN: Uf un age arşı Eaaa Karw 

?{Al', KtJVVErJ, JŞ1 AHA 
En hicinci dcv.adır. l\1e\'sİm dcğişım:.tl viicutlaı:da biı: düşkünlük husule getirir_ Fa.ala veya az blı: zafiyet his&e

dcriz B:ınıliıruruzda i~tab deği.şiWildcri görülür. Un gibiler ancnk z.oı:Ja yemek y~bilirleL Bnzılarmımn ise si
nirleri bozulur. Çok lınss:ıs olurlar. riıudu taıniT eden uyku ise hu gibi hassa s iıısanlardnn uznkl~ır .. Uyuyamaz
lar. Bu scbcpttın gın'Şcldik. yorgunluk; cesaretsiı!ik, f'aaliyetsü.lik flaş gösterir. 

Bu ltal ere karşı derntal FOSFAR.SOI.. teda4risi yapmalıda'. FOSFAR· 
OL bütün dünya dolt!oriarmm mattelikan kabal ve binlerce vatan

daşa itimatla tav.siye e~tilderi en nıültemmel kan, kuvvet ve iştiha 
şurubudur. 

ŞURUBU 

FOSFARIOL'un diğer bii&ün kuvvet ilaçlarına te.:evvuku doirudan 
doğru:ra ~ kuvvet ve iş!ah min etmesi ve azami s giin içerisinde 
tesirini gösterme5itlir. 
'.i'OSFAUSOL kanı tnzclcyip çoğ;ıltır. Derhal vücutla gençlik ve dinçlik veıili:. llaln:ayı yükseltir. Aıdele ve si

llirlc.ri kuv\·ctlcndirir. Mide.. \'e kalın lbrsağı tcntiifi cdcrck mmmnit" inltıbazlhn geçirir. 
FOSF ARSOL kullıınnnları. n~l~1 erip \'C bunlhnn nctkcsi olan zntürrec \ ' C emsali kor.kun~ hasta]ıklor.dım 

ltorur. 

Del gevşekliği ve ndcmi iktidarda biiyük rol oynf3 an F'OSFARSOL güneş gibi girdiğj yuvalara. hastalık tcnbcl
. ı·ı vermez. ÇiinRii daima azinı, irade ve fnali,ct yarnttr. Her eczanede bulunur. 

115 204 
Tirenin Hek~eöi mahalle

sinden Hüseyin kızı Hatice tara
fından kocaaı aynı mahallede 
oturmakta iken ikametgahı meç
hul Mustafa oğlu lbrahim aleyhi
ne Tire Asliye hukuk mahkeme
sine ikame olunan botanma da
vası cereyan eden mahkemesi ne
ticesinde Mucip sebepleri kara • 
rmda ya:ıulı olduğu üzere, 

Kanunu medeninin ~ 6, 21, 
135, 136, 138, 150, 151, 152, 134-
iinc:ü maddeleri mucibince botan
ma için aehep gösterilen imm&ç
sızhk hidiaesinin mevcudiyetine 
mahkemece kanaat hasıl oldu -
ğundan müddei aleyh kocanm sa-
bit okm imtiz~a121ltğı yüzünden 
tarafların boşanmalarına 1864 
kurutun da müddei aleyhe yük -
letibnesine 6-6-19'38 tarihine kar 
bili temyiz olmak üzere. karar ve
rihnif olduğundan itbu imnıa 
tehlii tarihinden itibaren miid
deialeyhin ıs gün :ıarfında tem
yizi dava etmediği takdirde hükı
aıün kesbi katiyet edeceiiadeJa 
key6,:et tebliğ makamma kalın 

l · -L..,._,_.-, ._ __ im ____ !::IPIDiiM~'&E>H>HSZ~=mw1111w6&ıs•1aw+mc&a:a~ws•-••-----------•Rll olmak üzere ili.n oluma; 

edecektir. TELEFON: Z9CK - 2005 
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Niçin daima 

Çiinkü 
Evvelki gün soğuk almıştı. 

dün yatıyoı-du, bu sabah 

dipdiri ayağa kalktı • 

GRi PiN 
Bütün ağrı, sı

zı ve sancıları 

dindirir. 

GRiPiN 
Sojuk aJgm. 

ltğjm; nezleye; 
grige, diş, bel; 
ıBir, aQle ain
lariyle remati> 
Dlal'8 kar§J bil
hassa milc.<JSİr· 
dir. 
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Tecrübe ediniz 

iCAalNDA Gthm& J KASE Al.INABll.iR.. 
İeinı ve markaya dikkat, Taklitlerinden sakuuruz. ...• 

~-IEIDCIS.:::- ...,.. - ....t , z;;;;;;;; 
lstanbul Emniyet Sandığı Direk. 
törlüğünden: 

Emniyet andığına borçlu ölü bay Cemal varialerine ilin yobryla 
tebliğ: 

lzmir etfaiye müdürü Bay Cemal latanbulda Beyoğlunda Cihangir 
IDllLalletinde Cihaagiı- Yokutu eakiı 25 yeni 23 numaralı kirgİr bir 
em tamammı bir.inci derecede ipotek göstererek 20/12/934 tarihin
de 20484 hıeap numara.sile sandığımızdan aldığı 1200 lira borcu 18/ 
2/938 tarihine kadar ödemediğinden faiz, komisyon ve masarifi ile 
beraber borç 1117 lira 17 kuruta varmııtır. Bu sebeple 3202 numara
la kanun mm:ibinc:e hakkınca iaa takibi başlanmak üzere tanzim olu
nan ihbarname borçlunun mukavelenamede göAerdiği ikametgilmıa 
gindel'İlmi4 ite ele horçlu bay Cemalin lzmftoc:le öldüğü anlqılmt, Ye 

teblii yapıhııamııtır. Mezkar kanunwı 45 inci maddesi vefat halinde 
tehliğabn ilan ametile yap1lımmm amirdir. Borçlu bay Cemal miru
çılan işbu ilin tarihinden itibaren bir buçuk ay içinde sandığunıza 
müracaatla murislerinin bercunu ödemeleri veya kaaunen kabule §&• 

yan bir. itirazluı var İ&e" bildirmeleri lizımdır. Miruçıhır ipoteği kur
t..maalu veyahut bıqbyım takibi Ualll dairesinde durdUJ'111azlana 
İpotekli gayri menkul mezlWr kanuna göre Sandıkça aablacaktır: ~u 
cihetler alikadarlarQ bilinip ona göre hareket edibnek "Ye her birine 
ayn ayn ihbarname tebliği makanıma imin obnak mere lııeyfiy,et 
ilin olunur. 435S ( 3osn). 



SAHIFEJ2 ıı Kanunuevvel Pazar 1938 -
Fransa aleyhinde ltalyan tezahürü 

'-

1 tal yanlar K orsika Tunus - ve Nis diye bağırarak 

kabul ettirmek 
kanalı Süveyş 

istiyorlarmış meselesinde Fransızlara taleplerini • • 

Alman basınına ba ılırsa 

Tunusta Fraıısızdan çok Italyan var
mış •. Roma isteğinde· haklı imiş .•. 
Roma, 10 (Ö.R) - •Giornale d1talia. 

gazetesinde B. Gayda şunları yazıyor : 
•Fransa ve İtalya arasında açık olan 

•Hallcdilmeği bekliyen bir çok mesele
ler vardır. 

Bunlardan biri de Süveyş kanalınin 
.idaresidir. Siiveyı kanalıııdan İtalyan · 
münakalatı çok mühim mikyasta nrt

mıştır. Zira bll1'8Sı İtalyan imparatorlu
ğunun ana yolu olmuştur. İtalya şimdi 
Süveyş kanalı münakalAtında İngiltere
den sonra ikinci me'9'kü işgal ediyor. On
dan sonra Almanya, Hollanda gehnek
tcdir. Bir tek Fransız vapuruna bedel 
kanaldan dört İtalyan -.apuru geçiyor
Bu demektir ki İtalya Süveyş kumpan
yasının servetine Fransanın döl't misli 
nisbetinde hizmet etmektedir. 

•Kanal beynelmilel bir teşebbüs oldu
lu için idare meclisi alakadar milletler 
arasından seçilmelidir. Fransanm dört ltalyan ve Alınan hariciye nıızD"lan bir orada 

si olmadığı söylenebilir. Fakat Süveyş rik edilmediğini ta..c:rih etmektedirler. 
kanalı açılalı beri buraya mevıu Fran
sız sermayesi bir kaç mi!:il olara!( öden
miştir. Binaenaleyh, İtalya gibi kum
panyanın feragatine hizmet eden bir 
memleketin heyeti idarede reyi olması 

! lüzumu bedihid~r.ıı 

1

. Kahire,_ 10 (Ö.R) - Mısır gazeteleri 
Ingiliz - ltalyan misakının tasdikini 
memnuniyetle karşıfodıktan sonra Tu
! nusa teveccüh eden yeni İtalyan talep
lerinde vaziyetin yeniden karışması ih
timalini gösteren işareUer görmekte ve 
Mısırın her zaman kendi menfaatlerini 
koruyabilmesi için silahlanma faaliyeti
nin tesirine göstermektedir. 

Diğer taraftan İtalyanın Tunus hak
kında ileri sürdüğü emellerin Süvcyş ka
nalı tarifeleri rejimi kendi lehinde tadile 
Ingiltere ve Fransayı mecbur etmek için 
bir manevra olması ihtimalinden endişe 
ile bahsediliyor. Bütün gazeteler bu ih
timale karşı şiddetli itirazda bulunarak 
l\hsırın kanal üzerinde hükümranlık hak 
!arını tamamiyle muhafaza edeceğini ve 

Fransız bapelWi ve Alman hariciye 1880 denberi tatbik edilen rejimin dcğiş-
DUll'I Ribbentrop tirilmesine müsaade etmiyeceğini ilan 

misli derecesinde Süveyş münakalAtın- etmektedirler. Zira tarifeler rejiminin 
da alakadar bir milletin kanal kumpan- değiştirilmesi Mısırın en z.iyade varidata 
yasının idaresine hiç olmazsa Fransa muhtaç olduğu bir sırada bundan bck
kadar iştirak hakkı olduğu bedihidir. liyebileceği menabii azaltmış olur. 
Gerçi kanal sermayesini Fransanın ver- Resmi mehafil şimdiye kadar Süveyş 
eliği ve bu teşebbüste İtalyan sermaye- 1 kanalı meselesinin Italya tarafından tah-

• ALMANLAR NE DİYOR? 

Ecrlin 10 (Ö.R) - Alman ajansı bil
diriyor:Bnzı gazeteler Tunus haklcındakI 
İtnlyan rnüddeiyatının dünya demokrat 

gazetelerinde uyandırdıl'l infialden bnhs
cdiyorlar. •Bcrliner Tageblatu şöyle di -
yor: 

•Tunus meselesi yeni Lir mesele de -

ğildir. Bilakis Tunusta ilk ecnebi mek

teplerin açıldığı zamandan, yani bir asır
dan fazla müddcttenbcri açık bulurunak-

tadır. Tunusta Fransızdan çok İtalyan 
''ardır. Bu her kesin bildiği bir v:ıkıa -

dır. 

•Bu vakıadan netice çıkarmak bize dü
şen bir vazüe değildir. İtalyada bu me
seleye yapılan telmihin, fikirlerin ser -
bcstçe ifadesi hakkını garanti eden dev-

relerde tezahürata sebep olması abestir. 
Mesela avam kamarası fikirlerin serbes
tisi esasına dayanarak müstemleke me
selesini münakaşa etmekten istinkaf edi
yor. 

•Halbuki Almanya bu meselede hangi 
menfaatlerin mevzuubahs olduğunu kat'i 
surette sorabilirdi. Fakat Tunus, Korsi-

ka ve Nis! bağırışlarının taallUk ettiği 
meselelerin esasını bildiği halde İtalyan 
tezahüratını infialle karşılamak başka -
!arının işine müdahale etmektir.• 

Yugoslavya intihabatı 
Bugün üç liste karşılaşmaktadır 

Bay Stoyadinoviçin intihabat programı ''Bir kral bir 
millet, bir devlet içinde nizam ve hudutlarda sulhtur .. n 

Belgrad 1 O ( ö. R) - Yarınki intihabatta üç liete kal'fl

la,maktad ır. Birincisi hükümet partieine ait olup bqında hat 
vekil B. Stoyadinoviç ismi bulunan milli listedir. 144 nam-

zedi muhtevidir. Jkinciei B. Dimitri Y ebotiç riyasetindeki 

nasyonalist birlik listesidir. 373 namzedi ihtiva etmektedir. 
Oçüncüsü Dalko Maçek riyasetindeki Hırvat köylü ve birle
ıik muhalefet listesidir. Bunda da 1O12 mımzcd vardır. 

B. Stoyadinoviçin intihabat programı ıu olmuştur. cBir 
Krol. bir millet, bir devlet içinde nizam ve hudutlarda sulh.> 

Y cbutiç listesi en omujen olandır. Yalnız lvob nasyonalist 
partisi nnmzedlerinden mürekkeptir. Maçek liste3İ ise Hırvat 
köylü partisi ile Sırp sosyalist partisi ara~ındn müttehid mu-

halefeti tem3i1 etmektedir. Stoycdinoviç köylülerle 

Fılistin Arap şeflerinden 55 kişi 
· Kahirede bir içtima yaptı .• 

Kahire 1 O (ö.R) - Filistin arap 
teflerinden 54 Ü Kahirede toplana

rak Fahri bey Natasiyonik tethiş 

hareketleri aleyhindeki siyasetini 
. tasvip etmi§ler ve ona Londra kon-

feransında Filistini temsil etmesini 
istemişlerdir. Aynı kimseler Filistin 
ha~ müftüsünün faaliyetini takbih 
ederek bunun ancak lngilizlerin za
afından kuvvet aldığını ileri sür -
müşlerdir. 

istikraz tahvilleri 
tamanıen satıldı 
Sivas - Erzurum istikrazına ait yüz

de yedi faizli ve 20 senede itfası meşrut, 
4.5 milyon liralık beşinci tertip tahvil -
lcrin kayıt muamelesi bitmiştir. Beşinci 
tertip tahviller ile diğerleri gibi tama
men satılmııtır. 

Mülte.ciler meselesi. 
Zamanımızın en büyük ve en karı~ık 

sosyal meselesi düşünülmektedir 
Beş milyon mülteci için 

istikraza başvurulması 
beynelmilel b ir 

düşünülmektedir 

Londra 1 O ( ö.R) - Londrada top
lanan milletler cemiyeti konseyine yar
dun cemiyeti bir karar sureti kabul ede
rek daha eyi bir beynelmilel anlaşmaya 
doğru ilk adım olarak bütün lngiliz kili
ee ve mekteplerinde beynelmilel bir li
san tedrisini tavsiye etmiştir. Diğer ta-

raftan cemiyet lngiliz hükümeti tarafın
dan Hindistanın şimali garbi hudutlann
da isyanın tenkili için hava bombardı -
manlarından baıka bir metod kabulünü 
talep etmektedir. 

Heyet, diğer milJetlerin arazi taleple
rini tetkik etmek üzere bir dünya konfe
ransının içtimaa daveti teklifini reddet
miştir. -

Telavivden bir gÖrünÜJ 

Londra 1 O (ö.R) - Mültecilere mua-, nezdinde teşebbüste bulunmuştur. Ya· 
venet maksadiyle faaliyette olan Nan- hudiler aleyhinde husumet ~imdi eürat• 
ııen ofisine verilmiş olan 19 38 Nobel le muhtelif memleketlerde yapılmakta• 
mükafatını almak üzere Osloya giden d B . · d" 5 ·ı .h d k 
O{

. . • . .. . ır. u ış şım ı mı yon şa sa o unu• 
ıs reIBı B. Nansen hır nutuk soylıye- M··ı .1 l . 

yor. u tecı er mese esı zamanımızın en 
rek mültecilerin imdadına koşan bu te-

büyük !!osyal meselesi olmuştur. Bu me• 
şekkülün tarihçesini yapmış ve mükafa-
tın İtasını ofisin, milletler cemiyeti otori- sele hükümetlerle milletler cemiyetinin 
tesine dayanarak başardığı işi takdir ma- enerjili birliği sayesinde halledilebilir .• 

hiyetinde telakki ettiğini bildirmiştir. Bu maksadla, Anadoludan gelen 1 nül4 

Bu takdir dünya efkarı üzerinde iyi bir yon 300 hin muhaciri yı.inanistanın iskin 
manevi tesir yapacaktır. Mülteciler mese- etmesini kolaylaştırmak için yapıldığı gi• 
leıi çok mühimdir. Ofis bunun halline bi, beynelmilel bir istikraza lüzum ohw• 
çalıtmakla dünya sulhuna ve ıosyal ni- bilir. Milletler arasında, bunca maddi " 
zama hizmet etmektedir. 600 bin mülte- fikri kıymetlerin harahisine ıebep olan 
ci lehinde Ofu muhtelif memleketler dıvarları yıkmak lazımdır. 

·Sekizinci Panamerikan konferansı 
Peru Cümhuriyet sarayında toplaıldı 

Llma 10 (ö.R) -SekizinciPaname-•Amerika devletlerinin siyasi ve milli is- 1malik olduğu en kıymetli şeyidir. Fakat 
rikan konferansı Peru Cümhur başkanı tikl&l mücadelelerinin tarihçe.ini yaptık- bizim siyasi ve ekonomik emperyaliz010 
tarafından 22 Amerikan cümhuriyeti tan sonra demiştir ki: hiç bir zaman meylimiz olmamııtır, V• 
mümessillerinin iştirakile riyaset sarayı- c Peru daima Latin Amerika devlet- dünya konferansının kararlannı endifC"' 
nm kubbeli salonunda açılmıştır. Hükü- lerinin sulha bağlı tesanüdü için çalıt- siz bekleyebilir. Gaye müşterek menfr 
met erkanı hazır bulurunu~lardrr. mıştır. Bu manevi birlik, kendisine hür- atlerin parçalanması değil, korun~ 

Cümhurreüıi söylediği nutukta Cenubi met ve riayet ettirm~k için, Amerikanın dır.> 

Bir dimağ enstitüsünde .. 
insan hayatının mümkün olduğu 

kadar uzatılmasına çalışılmaktadır ••. 
~!iatı beyruıııiıra yaşa görl} inlüşa!tnı gösteren bir atlas hazırlanmıştır • • • 
lieaIDan azi"~ ka~ru<teri ve tei .. syülatı üzerinde de S:etkikler yapılmaktadıl' 

cV. M. BehtereV> dimağ enstitüsü, 1 vctlendirilmesi gibi çok enteresan ve 
kurulalı 20 sene olınU§ ve bu müddet 

1 

aktüel. ~cseleler .tetk~k olunmaktadır. 
zarfında enstitü, ilim alanlarında büyük Enstitu, rnuhtelıf mılletlere ve muh -
şöhret kazanmıştır. Bu 20 sene içinde, ıtelif ırklara mensup adamların dımağ

bu enstitü dahilinde, 400 den fazla ilim l ı.arından mürekkep çok zengin bir ko-

d t tk.kl _.l b 1 lOO d leksiyona maliktir. Bu koleksiyon üze-a amı e ı erue u unmuş ve en 
fazl ·lmi lın t rinde yapılan çok ince tetkikler, muh-

a 1 rapor yazı ış ır. telif ırklara mensup insanların dimağ-
Halen bu enstitü, insan hayatının ları arasında her hangi bir anatomik 

mümkün olduğu kadar uzatılması, ÖlC'Jl fark olmadığını göster.nıi§tir. 
uzuvların faaliyetinin yeniden tesis 

edilmesi, ihtiyarlıkla mücadele olun -
ması, zayıflıyan hafızanın yeniden kuv-

Insan beynini!l yaşa göre, inkişafını 
gösteren bir atlas hazırlanmıştır. Ya -
kmlarda baskıya verilecektir. 

Enstitüde elektrik narkozu sahasında 
da enteresan tecrübeler yapılın!§ ,,e 
hayvanlar üzerinde mütenavip cereya
nın tesirlerini tesbit edecek tecriibd.e-

rc büyük bir mevki ayrılmıştır. Ele~
trik cereyanı vasıtasiyle, zehirlenıııif 
bazı uzuvlar, sinirler, murdar ilik .. 

dimağ, teneffüs cihazları ve kalp, yeni
den hayata iade olunmuştur. 

Enstitünün psikoloji şubesi ise, iıJ.58• 
nın karakteri, azmi ve tamperaınan• 
üzerinde tetkiklere başlamıştır. 


